




Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



Sarrià i Barcelona,
cent anys d'història compartida

Fa un segle que l'antiga vila de Sarrià forma part del municipi de 
Barcelona i per recordar-ho el Districte de Sarrià - Sant Gervasi organitza 
un programa d'activitats públiques per celebrar els primers cent anys 
d'història municipal compartida. Mitjançant un programa d'exposicions, 
jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències, itineraris urbans, 
activitats musicals, de cinema i infantils, entre d'altres, el conjunt de la 
ciutadania és convidada a participar en la celebració del Centenari.

El decret d'agregació de Sarrià a la ciutat, el 4 de novembre de 1921, 
significava la culminació del procés de configuració de la Barcelona 
contemporània, que havia començat l’abril de 1897 amb la incorporació 
d’un seguit de municipis del pla: Sants, les Corts, Sant Gervasi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals. 
Entremig, l’any 1904, s'havia dut a terme l’agregació d’Horta. De fet, el 
mateix municipi de Sarrià havia crescut gràcies a l'annexió d'altres 
territoris, com ara Vallvidrera (1890) i una part de Santa Creu d’Olorda 
(1916). Aquest procés de modernització de la ciutat i de l’antic nucli de 
Sarrià va consolidar el naixement d’una cultura específicament urbana i 
va establir, de manera pràcticament definitiva, els límits de la ciutat de 
Barcelona tal com la coneixem avui dia. No hi ha dubte que, sense Sarrià, 
Barcelona no seria Barcelona.

L'elaboració del programa d'activitats del Centenari ha estat possible 
gràcies a la participació del teixit associatiu i de la xarxa d'equipaments 
públics culturals, tant dels barris del districte de Sarrià - Sant Gervasi 
com també d'institucions de referència d'àmbit de ciutat. Us convidem a 
participar-hi amb entusiasme i orgull ciutadà.

Visca Sarrià! Visca Barcelona!

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI

Tertúlia a la Sala de Plens de la Seu del Districte sobre la governança de Sarrià al 
llarg de l’últim segle amb la participació de la presidenta del Consell Municipal 
del Districte, la regidora Eva Parera, i del regidor del Districte, Albert Batlle, i Joan 
Fuster Sobrepere, Katy Carreras-Moysi, Jaume Ciurana i Joan Puigdollers, 
exregidors de l’Ajuntament democràtic de les últimes dècades. L'acte acabarà 
amb una actuació de l'Escola  Municipal de Música  Can Ponsic, a la plaça del 
Consell de la Vila.
Data: 4 de novembre de 2021, 17  h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS

FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu
Mostra instal·lada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi que proposa un 
recorregut per la història de la Festa Major de Sarrià a través de la documentació 
històrica conservada a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
amb una especial atenció a la contribució del moviment associatiu a la seva 
organització al llarg de les dècades.
Data: del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza: Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
Vers la ciutat metropolitana
Exposició itinerant, comissariada per l’historiador Carles Puigferrat, que explora 
el procés d’agregació al municipi barceloní de la vila i el terme de Sarrià el 1921, 
considerada una fita transcendental en el camí vers la conformació de la gran 
metròpoli de Barcelona. Va generar un gran debat polític, amb tres protagonistes 
clau, jugadors d’una partida a tres bandes: l’Ajuntament, els partits polítics i els 
veïns de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona i el Govern espanyol. 
Dates: del 5 de novembre de 2021 a l’11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener a l’1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

SARRIÀ 1921. 
La vida quotidiana dels sarrianencs
Mostra itinerant, comissariada pel Taller d’Història de Sarrià, que fa un retrat de 
com era Sarrià cap al 1921: qui hi vivia, què pensaven i com actuaven els sarria-
nencs. L’exposició recorre l’extens antic terme municipal, que també comprenia 
Pedralbes, les Tres Torres i Vallvidrera, els seus camins i carrers fins a entrar a les 
cases de moltes famílies de l’època.
Dates: Novembre - desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

ARA FA cent anys
Una mostra, comissariada per Helena Nualart, que proposa una aproximació a la 
Barcelona del temps de les agregacions, entre la de Sant Gervasi de Cassoles 
l’any 1897 i la de Sarrià de 1921, a través de la premsa, la literatura i la documen-
tació d’arxiu contemporània. 
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

COM ERA EL BARRI?
Àlbums familiars de Sant Gervasi - La Bonanova
Mostra col·lectiva a partir de les imatges recollides durant la crida pública 
d’aplec de fotos antigues procedents d’àlbums familiars domèstics. 
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SARRIÀ: Crònica visual d’un poble agregat a Barcelona
Mostra emblemàtica de fotografies històriques que permeten visualitzar com era 
el Sarrià d’ara fa un segle. Els documents originals es conserven al mateix edifici 
del Centre Cívic Sarrià, que alhora és també la seu de l’Arxiu Municipal del 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES a l’entorn del Centenari
Les tres biblioteques públiques del districte (Biblioteca Clarà, Biblioteca Sant 
Gervasi - Joan Maragall i Biblioteca Collserola - Josep Miracle) acullen respecti-
vament una exposició representativa dels seus fons bibliogràfics relatius a l’èpo-
ca de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Dates: del 8 de novembre al 18 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

PINTEM LA HISTÒRIA del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Exposició col·lectiva de pintura al Centre Cívic Pere Pruna: els artistes dels 
casals pinten els seus barris, amb un passeig per places, façanes, escultures, 
fonts, personatges i racons de tot el districte.
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

ELS BLAUS I LA PASSIÓ per l’excursionisme
Mostra monogràfica dedicada a la passió per l’excursionisme, al llarg de l’últim 
segle, per part del Centre Excursionista Els Blaus.
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.

Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

PUBLICACIONS

SARRIÀ 1921, 
de Jesús Mestre, Jaume Oriol i Carles Romaní
Llibre de l’editorial Efadós que retrata com era Sarrià en el moment històric de 
l’agregació de la mà del Taller d’Història de Sarrià.
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
La unificació municipal de Carles Puigferrat
Recerca històrica del Museu d’Història de Barcelona sobre el context històric de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, publicada dins de la col·lecció MUHBA Textures. 
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

SARRIÀ-SANT GERVASI: 
Patrimoni documental i identitat cívica, de Daniel Venteo
Monografia de l’Arxiu Municipal de Barcelona que posa en valor els fons docu-
mentals conservats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

JORNADES
III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA dels barris de Barcelona
Trobada biennal que aplega als centres d’estudis de la ciutat, en aquesta ocasió 
emmarcada en la programació del Centenari. Les sessions, celebrades a la seu 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi i a El Born CCM, versen sobre l’agregació de 
Sarrià i la configuració de la Barcelona contemporània. 
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

SARRIÀ I BARCELONA 1921 
Organitzada amb motiu de l'exposició itinerant "Sarrià i Barcelona 1921". La 
jornada compta amb la participació de Jordi Casassas Ymbert, catedràtic emèrit 
d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que reflexionarà sobre 
"Catalanisme i conformació de la idea d’una Barcelona metropolitana, 
1897-1921"; i de Carles Puigferrat, historiador i comissari de l'exposició, que  
tractarà sobre "Sarrià 1921, la culminació del procés d’agregació dels pobles del 
Pla a la ciutat de Barcelona. Dinàmica local versus dinàmica general". Les 
conferències tenen lloc a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

ITINERARIS URBANS

DESCOBRIM LA HISTÒRIA de la Vil·la Cecília
Itinerari per redescobrir la història de la casa coneguda com a la Vil·la Cecília, 
construïda l’any 1909 com a residència familiar de la família d’Eduardo Conde. 
Qui era? Com s’utilitzaven les seves sales abans de ser convertides en equipa-
ment municipal? Com era una casa d’estiueig de l’alta burgesia a principis de 
segle XX?
Data: 2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CAMINADA DE REDESCOBERTA  dels barris
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià, i de Montse 
Florats, voluntària dels casals. L’itinerari proposa a la gent gran interessada 
redescobrir el districte i els seus barris.
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

SARRIÀ, un paisatge comercial únic
Proposta d’itineraris per comerços emblemàtics i amb valor afegit de Sarrià, amb 
rutes específiques pel Sarrià de dalt, del mig i de baix.
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza: Associació de Comerciants de Sarrià.

SARRIEJANT per dalt
Ruta urbana a càrrec de Meritxell Carreres, d’Adapta’m BCN. Sarrià conserva 
encara l’aire de poble que va entusiasmar la burgesia catalana del segle XIX: 
petits carrers i places que es vertebren al voltant del carrer Major. Per la influèn-
cia de menestrals i de la burgesia que hi va instal·lar les seves cases d’estiueig, 

va ser una de les zones més pròsperes de Barcelona. Aquesta esplendor es mani-
festa en l’àmbit arquitectònic, amb cases, moltes de les quals modernistes, que 
es podran veure en l’itinerari.
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna. 

SARRIÀ, vila i barri
Passejada històrica per Sarrià, a càrrec d’Alba Casaramona. Més enllà de les 
amples vies de comunicacions i les zones modernes, Sarrià avui encara conserva 
racons plens de bellesa on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble que va 
ser, sobretot pels voltants del carrer Major de Sarrià. La pintoresca plaça de Sant 
Gaietà, el passatge de Mallofré i el carrer de Canet, entre molts d’altres, perme-
ten fer un viatge en el temps a través de les històries que hi van trobar escenari.
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

VISITA AL CEMENTIRI de Sarrià
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, es presenten 
unes lectures teatralitzades al cementiri de Sarrià. Petites representacions amb 
records reals i ficcionats de personatges coneguts, però també d'anònims que en 
la seva visita dominical amb al cementiri ens explicaran com era l'antiga vila amb 
les seves masies disseminades, les immenses torres d'estiueig i el convents i 
monestirs de religiosos.
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, 11.30 h. i 12:30h.  
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

BESÀVIES feministes
A càrrec de Viaje a la Barcelona Secreta. Les lluites feministes a l’Anglaterra del 
segle XIX no foren un moviment aïllat i van tenir repercussió a altres indrets, com 
ara a casa nostra. Dolors Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones 
marcades per ideologies molt diferents però amb un objectiu comú: millorar la 
condició de les dones. Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de 
tres pioneres del sentiment feminista. 
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI històric + científic
A càrrec de Cristina Junyent de la Fundació Ciència i Societat. Un recorregut per 
diferents indrets dels barris del districte relacionats amb la història de la ciència 
a casa nostra.
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

SARRIÀ. 
Vents, torrents, torres i convents
Itinerari que visita el cementiri fins a arribar al barri antic, a càrrec de Sonia Tres, 
de Viaje a la Barcelona Secreta. Les peculiaritats de Sarrià com a lloc idíl·lic per 
a les famílies riques i el clergat no són pas coincidència; si avui dia els seus 
carrers encara ens recorden la vila que va ser, tampoc és fruit de l’atzar.
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

ITINERARI URBÀ de la mà del Monestir de Pedralbes
Coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia, el monestir de Pedralbes proposa 
un recorregut en què història, patrimoni i gastronomia es donen la mà, amb una 
especial atenció als secrets de la recepta del mató de Pedralbes.
Data: 19 de febrer de 2022, 10.30 h. Consultar dates posteriors a la web.
Organitza: Monestir de Pedralbes.

VISITA INÈDITA al cementiri de Sarrià
Visita inèdita al cementiri en un itinerari sorprenent que posa en valor el patrimo-
ni funerari històric a través de les principals personalitats polítiques, socials i 
culturals que hi són enterrades.
Data: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona. 

EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS.
L’institut Químic de Sarrià.
A càrrec de l’historiador Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Ruta 
que descobreix aspectes de com era el Sarrià del temps de l’agregació, l’any 1921, 
tot posant l’accent en l’Institut Químic de Sarrià, fundat exactament el 1916.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLERS, XERRADES I CONFERÈNCIES

LA POMONA DE JOSEP CLARÀ.
Un repte a dibuixar.
Taller de dibuix telemàtic, a càrrec de la Marina Serna, professora de dibuix. 
L’escultura de la Pomona, de Josep Clarà, situada davant de la seu del Districte, 
és la protagonista de les dues sessions que integren el taller.

Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ.
Història i teixit associatiu.
Conferència de l’historiador Daniel Venteo amb motiu de l’exposició homònima 
situada a la Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en el marc de la Festa Major 
de Sarrià 2021.
Data: 7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES
de Josep Carner
A càrrec de Marc Rovira, amb la col·laboració d’Espais Escrits. Una invitació a 
endinsar-se en aquest recull d’històries publicades l’any 1922 per Josep Carner, 
quan era veí de Sarrià. La biblioteca facilitarà prèviament el llibre per enriquir el 
debat.
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà. 

LECTURES IN SITU: 
Especial 1921
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, estrena de les 
càpsules audiovisuals digitals que apropen els interessats a les cases on van 
viure, treballar o estudiar autors sarrianencs, coetanis del procés de l’agregació 
de la vila a Barcelona.
Data: 9 de novembre de 2021, 16 h. i 20 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

SARRIÀ 1921.
La vida quotidiana dels sarrianencs.
Visita guiada i conferència del Taller d’Història de Sarrià a l’exposició homònima 
situada al Centre Cívic Casa Orlandai amb motiu de la seva inauguració.
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

VEÏNS: 
Parlem amb Lluís Bonet
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, el bibliotecari 
Lluís Agustí conversa amb mossèn Lluís Bonet i Armengol. Va néixer al barri del 
Born, però essent infant la seva família es va traslladar a Sarrià. Va ser testimoni 
de les reunions clandestines que la casa dels seus pares va albergar durant la 
dictadura.
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA I EL CENTENARI de l’anexió de Sarrià a Barcelona.
A càrrec de Jesús Mestre Campi, del Taller d’Història de Sarrià. Xerrada per apro-
fundir sobre la significació que va tenir per als habitants de Sarrià l’agregació a 
Barcelona i, en particular, com es va viure a l’antiga població de Vallvidrera, que 
uns anys abans havia estat annexionada a Sarrià. 
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

EL RECTORET I LES PLANES fa 100 anys.
Viatge en el temps a través de la masia del Rectoret i dels inicis del poblament a 
la muntanya de Barcelona, tot fent un tomb per la història de la zona cent anys 
enrere. A càrrec d’Eugeni Casanova, periodista i autor del llibre Vallvidrera a 
través dels segles.
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

EL SANATORI, una joia a descobrir.
Una xerrada per redescobrir l'edifici del Sanatori,  un patrimoni de gran valor i 
desconegut per a la gran majoria. A càrrec d'Armand Fernàndez, arquitecte.
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

L’ AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA de l’època.
Xerrada sobre la roba que les dones aportaven al matrimoni, les modes de l’èpo-
ca, les vestimentes de les diferents classes socials  i els teixits més utilitzats ara 
fa un segle, en temps de l’agregació de Sarrià a Barcelona.
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

COM ORGANITZAR I CONSERVAR les fotografies familiars.
Taller que ofereix pautes per a l’organització de les fotografies familiars, així com 
les condicions òptimes per conservar els fons fotogràfic familiar. Es tracta d’una 
sessió on es combina la teoria i la pràctica sobre l’ordenació i classificació del 
nostre arxiu de fotografies i les millors condicions per la seva conservació a llarg 
termini. 
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

MÚSICA I CINEMA

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA a Sarrià - Sant Gervasi
Ballada de sardanes a la plaça de Sarrià en el marc del Dia Universal de la Sarda-
na, amb sardanes relacionades amb la història del barri amb motiu del Centenari 
de l’agregació de Sarrià.
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PARK & SOUND
Concert del Centenari a càrrec de la Coordinadora de Rock de Sarrià amb motiu 
de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza: Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR de Sarrià
Concert de la Banda Municipal de Barcelona a la plaça del Consell de la Vila amb 
motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià.
Data: 2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

DONES compositores
Concert emmarcat dins del cicle Dones i Compositores, a càrrec del Teatre de 
Sarrià.
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VOLS CONÈIXER com era Sarrià fa cent anys?
Sessió de films amb material cedit per la Filmoteca de Catalunya, amb la col·la-
boració de Josep Arnella. S’emmarca en el període de les primeres dècades del 
segle XX per redescobrir imatges de la memòria col·lectiva dels barris del distric-
te de Sarrià - Sant Gervasi ara fa més d’un segle.
Data: 3 de novembre de 2021, 18:30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

SARRIÀ I BARCELONA: 100 anys
Concert a càrrec del cor jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibáñez.
Data: 5 de novembre de 2021, 20 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CONCERT DE NADAL a la plaça del Consell de la Vila
Concert institucional de Nadal a la plaça del Consell de la Vila a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic.
Data: 16 de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL de Sarrià
Interpretacions de músiques i balls tradicionals a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Can Ponsic, entre d’altres conjunts catalans.
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

PER AL MÉS PETITS

PÍCNIC de mots
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, tots els 
públics són convidats a gaudir de plats farcits de endevinalles sobre obres i 
autors que han tingut una o altra relació amb el districte en l’últim segle. .La 
trobada serà a la plaça de Sarrià i a la plaça del Consell de la Vila.
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h. i 20 de novembre de 2021, 17.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VALLVIDRERA abans i ara
Activitat infantil per a majors de 7 anys. A partir de fotografies històriques de 
Vallvidrera de fa un segle, es proposa redescobrir on es troben aquests punts 
emblemàtics que apareixen a les imatges amb l’objectiu de fotografiar-los de 
nou, en l’actualitat, i mostrar com el pas del temps ha modificat aquests racons. 
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 

VET AQUÍ l’any 1921...
En el marc del Festival Traces Literàries Sarrià - Sant Gervasi 2021, espectacle 
infantil a càrrec de Beatriu Castelló i Martí Alcón a la plaça del Consell de la Vila. 
Contes o llegendes...? En tot cas relats inventats al moment per al públic familiar 
que assisteix a l’activitat, narrats i dibuixats en directe, amb grans escriptors de 
Sarrià com a protagonistes i petits i emblemàtics racons dels barris com a fons 
d’escenari.
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LES MASCOTES DEL TIBIDABO visiten Sarrià
Les emblemàtiques mascotes Ti, Bi, Da i Bo, de la cavalcada del Tibidabo baixen 
del cim de la serralada a la plaça del Consell de la Vila, a Sarrià, per celebrar el 
Centenari amb el seu espectacle amb elements característics del Parc Natural 
de Collserola. Aquesta activitat també inclou un espectacle de titelles per als 
més petits.
Dates: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

JOCS TRADICIONALS a Vil·la Urània
Tarda de jocs tradicionals dels que jugaven els nens i nenes de fa un segle al 
carrer. 
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

FESTA DEL CENTENARI al Parc del Tibidabo
Dates: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

I MOLT MÉS...

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: 
la ruleta del Centenari
A través del seu web, les tres biblioteques públiques del districte conviden tots 
els lectors a participar en un joc en línia amb motiu del Centenari de Sarrià a 
propòsit de la literatura d’ara fa un segle i la història del barri. Tots els partici-
pants que responguin correctament les preguntes entraran en un sorteig de 
llibres.
Data: del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS de memòria històrica
Recull de testimonis orals de memòria històrica  impulsat pel Teatre La Gleva del 
barri del Farró.
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

TESLA, contemporani de l’agregació de Sarrià
Visites comentades, amb motiu del Centenari de Sarrià, a l’exposició “Tesla, 
l’home del futur” de CosmoCaixa.
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT amb el Centenari
Estacions i vehicles de FGC se sumen al Centenari amb la recuperació d’imatges 
històriques del seu arxiu documental.
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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CALENDARI D'ACTIVITATS

Maig de 2021

TALLER LA POMONA DE JOSEP CLARÀ. UN REPTE A DIBUIXAR
Dates: 19 i 26 de maig de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

Juny de 2021

III JORNADA DE RECERCA HISTÒRICA DELS BARRIS DE BARCELONA
Dates: 11 i 12 de juny de 2021.
Organitza: Arxiu Municipal de Barcelona.

DIA UNIVERSAL DE LA SARDANA A SARRIÀ - SANT GERVASI
Data: 19 de juny de 2021, 11.30 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Octubre de 2021

ITINERARI "DESCOBRIM LA HISTÒRIA DE LA VIL·LA CECÍLIA"
Data:  2 d’octubre de 2021, 11.30 h.
Organitza:  Centre Cívic Sarrià.

CONCERT "PARK & SOUND"
Data:  2 d’octubre de 2021, 17:30 h.
Organitza:  Centre Cívic Sarrià.

CONCERT DE LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ
Data:  2 d’octubre de 2021, 19 h.
Organitza:  Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIÓ "FESTA MAJOR DE SARRIÀ. HISTÒRIA I TEIXIT ASSOCIATIU
Data:  del 7 d’octubre al 3 de desembre de 2021.
Organitza:  Taula d'Entitats de Sarrià, Arxiu Municipal del Districte i Districte de 
Sarrià - Sant Gervasi.

CONFERÈNCIA "LA FESTA MAJOR DE SARRIÀ. HISTÒRIA I TEIXIT ASSOCIATIU"
Data:  7 d’octubre de 2021, 18.30 h.
Organitza:  Taula d’Entitats de Sarrià i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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CAMINADA DE REDESCOBERTA DELS BARRIS
Data: 14, 21 i 28 d'octubre de 2021, 10.15 h.
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.

CONCERT "DONES COMPOSITORES"
Data: 15 d’octubre de 2021, 20 h.
Organitza:  Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

ITINERARIS "SARRIÀ, UN PAISATGE COMERCIAL ÚNIC"
Dates: 16 d’octubre, 16 i 20 de novembre i 11 i 18 de desembre de 2021.
Organitza:  Associació de Comerciants de Sarrià.

VISITES A L'EXPOSICIÓ "TESLA", CONTEMPORANI DE L’AGREGACIÓ DE SARRIÀ
Data: Octubre de 2021 - febrer de 2022.
Organitza:  Fundació “la Caixa” i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Novembre de 2021

COMENTARI DE LA CREACIÓ D’EVA I ALTRES CONTES DE JOSEP CARNER
Data: 2 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Biblioteca Clarà.

EXPOSICIÓ "COM ERA EL BARRI? ÀLBUMS FAMILIARS DE SANT GERVASI - LA 
BONANOVA"
Data: del 2 al 30 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

SESSIÓ DE FILMS "VOLS CONÈIXER COM ERA SARRIÀ FA CENT ANYS?"
Data:  3 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

ACTE INSTITUCIONAL DEL CENTENARI
Data:  4 de novembre de 2021, 17 h.
Organitza:  Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

CONCURS EN LÍNIA DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA: LA RULETA DEL CENTENARI
Data:  del 4 de novembre al 4 de desembre de 2021.
Organitza:  Biblioteques de Barcelona.

EXPOSICIÓ "SARRIÀ I BARCELONA 1921. VERS LA CIUTAT METROPOLITANA"
Dates: del 5 de novembre de 2021 al 11 de gener de 2022 (MUHBA Vil·la Joana).
Del 12 de gener al 1 d'abril de 2022 (Seu del Districte de Sarrià - Sant Gervasi).
Del 2 d'abril al 2 de maig de 2022 (Emplaçament a concretar).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.
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ITINERARI "SARRIEJANT PER DALT"
Data: 6 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Pere Pruna.

CÀPSULES AUDIOVISUALS "LECTURES IN SITU: ESPECIAL 1921"
Data:  6 de novembre de 2021, 11 h.
Organitza:  Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

LECTURA MUSICADA "SI EL LLIBRE CREMA, NO L’APAGUIS"
Data: 7 de novembre de 2021, 11 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES A L’ENTORN DEL CENTENARI
Data: del 8 de novembre al 31 de desembre de 2021.
Organitza: Biblioteques de Barcelona.

EXPOSICIÓ "ARA FA CENT ANYS"
Data: del 8 al 25 de novembre de 2021.
Organitza: Centre Cívic Can Castelló. 

EXPOSICIÓ "SARRIÀ 1921. LA VIDA QUOTIDIANA DELS SARRIANENCS"
Dates: del 12 de novembre fins desembre de 2021 (Centre Cívic Casa Orlandai). 
Gener de 2022 (Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán).
De l’1 al 15 de febrer de 2022 (Centre Cívic l’Elèctric).

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SARRIÀ 1921, DE J. MESTRE, J. ORIOL I C. ROMANÍ
Presentació en públic: 12 de novembre de 2021.

CONFERÈNCIA "SARRIÀ 1921. LA VIDA QUOTIDIANA DELS SARRIANENCS"
Data: 12 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Casa Orlandai.

ACTIVITAT INFANTIL "VALLVIDRERA ABANS I ARA"
Dates: 12 i 19 de novembre de 2021, 17.15 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

ACTIVITAT INFANTIL "PÍCNIC DE MOTS"
Data: 13 de novembre de 2021, 11 h . i 20 de novembre de 2021, 17.30 h .
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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ITINERARI "SARRIÀ, VILA I BARRI"
Data: 13 de novembre de 2021, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

ESPECTACLE INFANTIL "VET AQUÍ L’ANY 1921..."
Data: 14 de novembre de 2021, 12 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

VISITA AL CEMENTIRI DE SARRIÀ
Dates: 14 i 21 de novembre de 2022, a les 11.30 h i 12.30 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona i Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 

TERTÚLIA "VEÏNS: PARLEM AMB JORDI BONET"
Data: 16 de novembre de 2021, 18.30 h (presencial i streaming).
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

CONFERÈNCIA "VALLVIDRERA I EL CENTENARI DE L’ANNEXIÓ DE SARRIÀ A 
BARCELONA"
Data: 17 de novembre de 2021, 18.30 h.
Organitza: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán.

ESPECTACLE INFANTIL "LES MASCOTES DEL TIBIDABO VISITEN SARRIÀ"
Data: 26 de novembre de 2021, 18 h.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

AUDIOVISUAL TESTIMONIS ORALS DE MEMÒRIA HISTÒRICA
Data: novembre de 2021.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT AMB EL CENTENARI
Data: Tardor de 2021.
Organitzen: FGC i Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Desembre de 2021

EXPOSICIÓ "SARRIÀ: CRÒNICA VISUAL D’UN POBLE AGREGAT A BARCELONA"
Data: de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.
Organitza: Centre Cívic Sarrià i Arxiu Municipal del Districte.

EXPOSICIÓ "PINTEM LA HISTÒRIA DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI"
Data: del 3 al 22 de desembre de 2021. 
Organitza: Xarxa de Casals de Gent Gran del Districte.
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CONCERT DE NADAL A LA PLAÇA DEL CONSELL DE LA VILA
Data: 16  de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 

Gener de 2022

ITINERARI "SARRIÀ. VENTS, TORRENTS, TORRES I CONVENTS"
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

Febrer de 2022

JORNADA "SARRIÀ I BARCELONA 1921"
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

CONFERÈNCIA "EL RECTORET I LES PLANES FA 100 ANYS"
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

ITINERARI URBÀ DE LA MÀ DEL MONESTIR DE PEDRALBES
Data: A partir del 19 de febrer de 2022, 10.30 h (quinzenal).
Organitza: Monestir de Pedralbes.

Març de 2022

CONFERÈNCIA "EL SANATORI, UNA JOIA A REDESCOBRIR"
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

CONFERÈNCIA "L’AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA DE L’ÈPOCA"
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI "BESÀVIES FEMINISTES"
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ACTIVITAT INFANTIL "JOCS TRADICIONALS A VIL·LA URÀNIA"
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic. Vil·la Urània.

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
LA UNIFICACIÓ MUNICIPAL, DE C. PUIGFERRAT
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

Abril de 2022

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SARRIÀ-SANT GERVASI: PATRIMONI
DOCUMENTAL I IDENTITAT CÍVICA, DE D. VENTEO
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

EXPOSICIÓ "ELS BLAUS I LA PASSIÓ PER L’EXCURSIONISME"
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.
Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

VISITA INÈDITA AL CEMENTIRI DE SARRIÀ
Dates: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona.

Maig de 2022

ITINERARI "EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS. L’INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ"
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLER "COM ORGANITZAR I CONSERVAR LES FOTOGRAFIES FAMILIARS"
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL DE SARRIÀ
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant  Gervasi.

FESTA DEL CENTENARI AL PARC DEL TIBIDABO
Data: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

 

ITINERARI HISTÒRIC + CIENTÍFIC
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.
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CONCERT DE NADAL A LA PLAÇA DEL CONSELL DE LA VILA
Data: 16  de desembre de 2021, 18 h.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 

Gener de 2022

ITINERARI "SARRIÀ. VENTS, TORRENTS, TORRES I CONVENTS"
Data: 25 de gener de 2022, 11 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Florida.

Febrer de 2022

JORNADA "SARRIÀ I BARCELONA 1921"
Data: 10 de febrer de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant Gervasi i MUHBA.

CONFERÈNCIA "EL RECTORET I LES PLANES FA 100 ANYS"
Data: 18 de febrer de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

ITINERARI URBÀ DE LA MÀ DEL MONESTIR DE PEDRALBES
Data: A partir del 19 de febrer de 2022, 10.30 h (quinzenal).
Organitza: Monestir de Pedralbes.

Març de 2022

CONFERÈNCIA "EL SANATORI, UNA JOIA A REDESCOBRIR"
Data: 4 de març de 2022, 19 h.
Organitza: Casal de Barri Can Rectoret.

CONFERÈNCIA "L’AIXOVAR I LA INDUMENTÀRIA DE L’ÈPOCA"
Data: 15 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ITINERARI "BESÀVIES FEMINISTES"
Data: 19 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.

ACTIVITAT INFANTIL "JOCS TRADICIONALS A VIL·LA URÀNIA"
Data: 25 de març de 2022, 18 h.
Organitza: Centre Cívic. Vil·la Urània.

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SARRIÀ I BARCELONA 1921. 
LA UNIFICACIÓ MUNICIPAL, DE C. PUIGFERRAT
Presentació en públic: 31 de març de 2022.

Abril de 2022

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SARRIÀ-SANT GERVASI: PATRIMONI
DOCUMENTAL I IDENTITAT CÍVICA, DE D. VENTEO
Presentació en públic: 14 d'abril de 2022.

EXPOSICIÓ "ELS BLAUS I LA PASSIÓ PER L’EXCURSIONISME"
Data: del 18 d'abril al 27 de maig de 2022.
Organitza: Centre Excursionista Els Blaus.

VISITA INÈDITA AL CEMENTIRI DE SARRIÀ
Dates: 22 d'abril i 14 de maig de 2022, 12 h.
Organitza: Cementiris de Barcelona.

Maig de 2022

ITINERARI "EL SARRIÀ DE FA 100 ANYS. L’INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ"
Data: Maig de 2022.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània. 

TALLER "COM ORGANITZAR I CONSERVAR LES FOTOGRAFIES FAMILIARS"
Data: Maig de 2022.
Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

FESTIVALET DE MÚSICA I BALL TRADICIONAL DE SARRIÀ
Data: Maig de 2022.
Organitza: Districte de Sarrià - Sant  Gervasi.

FESTA DEL CENTENARI AL PARC DEL TIBIDABO
Data: Maig de 2022.
Organitza: Parc d’Atraccions del Tibidabo.

 

ITINERARI HISTÒRIC + CIENTÍFIC
Data: 26 de març de 2022, 10 h.
Organitza: Centre Cívic Vil·la Urània.
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Totes les activitats són gratuïtes, exceptuant-ne aquelles en les quals s'indiqui el 
contrari. Algunes activitats, com ara els itineraris i els tallers, requereixen 
inscripció prèvia directament a l'entitat organitzadora.
Degut a les circumstàncies extraordinàries de l'epidèmia de covid-19, algunes 
activitats poden estar subjectes a alteracions en funció de la normativa vigent. Es 
recomana confirmar els detalls a través del web i les xarxes socials del Districte,  
així com seguir en tot moment les mesures preventives de distància social i ús de 
mascareta.

Direcció:
Ajuntament de Barcelona
Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Direcció de Serveis a les Persones i Territori

Més informació:
https://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
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Equipaments i entitats que organitzen activitats

Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán
C. d’Elisa Moragas, 16 · CP 08017
Tel. 934 069 053
ccvazquezmontalban@ccvazquezmontalban.com
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vallvidreravazquezmontalban

Centre Cívic l’Elèctric
Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, km 6,5 · CP 08017
Tel. 932 054 009
cclelectric@cclelectric.com
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lelectric

Casal de Barri Can Rectoret
C. de la Via làctia, 4 · CP 08017
Tel. 932 520 849
cbcanrectoret@cbcanrectoret.com
 https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/canrectoret/

Centre Cívic Sarrià
C. d’Eduardo Conde, 22 · CP 08034
Tel. 932 562 720
ccsarria@qsl.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria

Centre Cívic Casa Orlandai
C. de Jaume Piquet, 23 · CP 08017
Tel. 932 524 262
info@casaorlandai.cat
https://casaorlandai.cat/

Centre Cívic Pere Pruna
C. de Ganduxer, 130 · CP 08022
Tel. 934 186 537
ccperepruna@ccperepruna.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perepruna

Centre Cívic Vil·la Florida
C. de Muntaner, 544 · CP 08022
Tel. 932 546 265
ccvilaflorida@qsl.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida
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Centre Cívic Can Castelló
C. de Castelló, 1 · CP 08021
Tel. 932 417 874
info@cccancastello.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello

Centre Cívic Vil·la Urània
C. de Saragossa, 29-31 · CP 08006
Tel. 937 061 295
informació@vilaurania.net
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania

Biblioteca Collserola – Josep Miracle
C. d’Elisa Moragas, 16  · CP 08017
Tel. 934 069 111
b.barcelona.cl@diba.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibcollserola/ca

Biblioteca Clarà
C. del Doctor Carulla, 22-24 · CP 08017
Tel. 932 801 547
b.barcelona.cl@diba.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibclara/ca

Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall
C. de Sant Gervasi de Cassoles, 85 · CP 08022
Tel. 934 178 347
b.barcelona.cl@diba.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibsantgervasi/ca

Casal de Gent Gran Can Fàbregas
C. de Pere Figuera i Serra, 1 · CP 08017
Tel. 932 032 143
info@ggcanfabregas.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/detall/casal-de-gent-gran-can-fabreg
as_99400037179.html

Casal de Gent Gran Sant Ildefons
C. de Marià Cubí, 111 · CP 08021
Tel. 935 668 316
info@ggsantildefons.cat
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/casal-de-gent-gran-de-sant-ildefons_92086011117.html
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Casal de Gent Gran Can Castelló
C. de Castelló, 1 · CP 08021
Tel. 932 417 874
info@ggcancastello.cat 
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/casal-de-gent-gran-can-castello_92086032960.html

Casal Infantil Vil·la Urània
C. de Saragossa, 29-31 · CP 08006
Tel. 937 061 295
infantil@vilaurania.net
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/323/casal-infantil-de-p4-a-6e

Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Carrer d'Eduardo Conde, 22 · CP 08034
Tel.  932 56 27 22
amdsg@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca

MUHBA Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura
Museu d’Història de Barcelona
Cra. de l’Esglèsia, 104 (Vallvidrera) · CP 08017
Tel. 93 256 21 00
museuhistoria@bcn.cat
 https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca

Monestir de Pedralbes
Baixada del Monestir, 9 · CP 08034
Tel. 932 563 434
monestirpedralbes@bcn.cat 
https://monestirpedralbes.barcelona/

Cementiris de Barcelona 
C. del Doctor Roux, s/n · CP 08017
Tel.  934 841 999
cbsa@cbsa.cat
www.cbsa.cat

Parc d’Atraccions del Tibidabo
Pl. del Tibidabo, 3-4 · CP 08035
Tel. 932 117 942
www.tibidabo.cat
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Taller d'Història de Sarrià
C. de Jaume Piquet, 23 · CP 08017 
Tel. 932 524 262 
jesusmestrecampi@gmail.com
https://tallerhistoriasarria.wixsite.com/inici

Centre Excursionista Els Blaus
C. de Cornet i Mas, 15 · CP 08017
Tel. 932 031 228
secretaria@elsblaus.cat
www.elsblaus.cat

Associació de Veïns de Sarrià
C. Canet, 4 · CP 08034
Tel. 932 049 058
avsarria.cat@gmail.com
www.avsarria.cat

Taula d'Entitats de Sarrià
C. de Pare Miquel de Sarrià, 8 · CP 08034
Tel. 932 039 772
www.taulaentitatssarria.cat

Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
C. del Pare Miquel de Sarrià, 8 · CP 08034
Tel. 932 039 772
secretaria@centredesarria.cat
www.teatredesarria.cat

Associació de Comerciants de Sarrià
C. de Canet, 20 · CP 08017
Tel. 932 044 026
acs@eixsarria.com
www.eixsarria.com

CosmoCaixa (Fundació “la Caixa”)
C. d’Isaac Newton, 26 · CP 08022
Tel. 932 126 050
icosmocaixa@magmacultura.com
www.cosmocaixa.cat

FGC
C. dels Vergós, 44 · CP 08017
Tel. 012
www.fgc.cat
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