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Saluda
BENVOLGUDES VEÏNES I BENVOLGUTS VEÏNS,

Arriba la Festa Major de La Sagrera i aquest any 
ho volem celebrar amb especial alegria. Hem 
viscut mesos molt difícils. Per això, aquesta cel-
ebració és una bona excusa per recuperar els es-
pais públics i els equipaments que en els darrers 
mesos han hagut d’aturar o aplicar restriccions a 
les seves activitats arran de la pandèmia. 

Tornen, doncs, les retrobades per gaudir de la 
Festa Major. Tornen els somriures i la diversió 
amb les activitats que la Comissió de Festes i la 
resta d’entitats del barri han organitzat per grans 
i petits. Moltes gràcies per dedicar el vostre es-
forç i la vostra il·lusió a fer possible aquests dies 
plens d’emoció, d’animació i de vida.

Mostrem la força i l’alegria de la Sagrera. Amb el 
poder de la cultura, el talent, les tradicions i l’es-
perança. Gaudirem de les arts escèniques dels 
espais de la Nau Ivanow, ens atrevirem amb els 
tornejos que ens ofereix el Casal de Barri Torre 
de la Sagrera, ens engrescarem amb les propos-
tes culturals de companyies locals del Centre 
Cívic i ballarem a ritme de La Sagrera Gospel i la 
Mediterrània Band. 

Són dies per passar-ho bé, però cal fer-ho de for-
ma segura, respectant les mesures marcades per 
les autoritats sanitàries en funció de l’evolució 
de la pandèmia. Fem possible la celebració de 
la Festa Major amb la responsabilitat de tots i 
totes. Evitem aglomeracions i tinguem cura dels 
nostres carrers i places i del descans i benestar 
dels nostres veïns i veïnes com si fos casa nostra. 

Volem unes festes plenes d’amor i lliures de mas-
clisme, racisme i LGTBI-fòbia. Amb empatia i re-
specte, reivindiquem la Barcelona orgullosament 
diversa que conviu, construeix comunitat i cuida 
els seus veïns i veïnes. 

Visca la Festa Major! 

Visca La Sagrera!

Ada Colau Ballano
L’Alcaldessa de Barcelona 

DE L’ALCALDESSA I LA REGIDORA

BENVOLGUT VEÏNAT DE LA SAGRERA, 

Em fa molta il·lusió adreçar-me a vosaltres en 
aquest context en el qual estem recuperant, mica 
en mica, les activitats tradicionals festives als nos-
tres espais públics. La represa d’una Festa Major 
com la de la Sagrera, que ens torna a convidar a 
més de deu dies d’activitats, és una fita aconseguida 
gràcies a la tasca de les entitats, de la Comissió de 
Festes i també del veïnat que aposta per una cul-
tura segura. 

Vull agrair a totes les persones que han col·laborat 
activament perquè aquesta Festa Major sigui una 
realitat que ens permetrà retrobar-nos als carrers 
a partir del dijous 18 de novembre. Els carrers, les 
places i els equipaments del barri seran el nostre 
punt de trobada per recuperar els concerts, les bal-
lades de danses tradicionals, el teatre, la sarsuela, 
les tertúlies i, especialment, la bona companyia de 
totes les persones del barri. 

Cal que aprofitem cada activitat de la festa per con-
solidar el teixit associatiu, fer xarxa amb tothom 
i per enfortir una programació lúdica segura per 
tothom: per a les dones, per a les persones raci-
alitzades, per als col·lectius LGTBI... Més que mai, 
hem de ser el pal de paller de la lluita pels drets 
socials que garanteixin la integritat i la seguretat de 
tothom, com bé demostreu totes les associacions 
i, també, la Comissió de Festes, en cada acte organ-
itzat. En aquest punt cal destacar la implicació de 
les Festes Majors en el 25N, Diada Internacional 
per l’Eliminació de la Violència vers les Dones, que 
enguany es durà a terme amb un teatre fòrum. 

La Festa Major també serà un bon moment per 
reivindicar tot el teixit econòmic local, apostant per 
les nostres cooperatives, les nostres botigues i els 
nostres productes a l’hora de prendre l’aperitiu o 
fer un bon àpat amb el nostre cercle social, reivindi-
cació que s’està reforçant enguany amb la capitalitat 
mundial de l’alimentació sostenible que ha assumit 
la ciutat de Barcelona. 

Espero compartir amb tothom aquests dies de ball, 
festa i cultura de proximitat. 

Visca la Festa Major i visca La Sagrera!

 

Lucía Martín
Regidora del Districte de Sant Andreu
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Veïnes i veïns, aquest any SI, aquest any tornem a 
tenir Festa Major.

No serà una Festa Major del tot normal, ja que 
cal seguir tenint present les indicacions del Pro-
cicat, però som aquí amb les ganes de què tot 
surti rodó i per això hi hem posat, com sempre, 
tot el nostre esforç i la nostra il·lusió.  

No volem oblidar a totes les persones que en 
aquest any i mig ens han deixat, i d’entre elles, re-
cordem especialment en Paco Rivas, una persona 
amb una vida dedicada al barri col·laborant amb 
diverses entitats com la Parròquia de Crist Rei i 
el grup de teatre el Calaix que aquest any celebra 
el seu 40è aniversari.

També agraïm la gran feina realitzada per a totes 
les persones que han estat al capdavant de la llui-
ta contra la pandèmia.

Tenim al davant onze dies de gresca i xerinola, de 
retrobament i de compartir amb amics i família 
totes aquelles inquietuds, alegries, projectes de 
futur i experiències passades. 

Més d’un centenar d’actes formen el programa 
preparat per una cinquantena d’entitats i col·lec-
tius del barri, i volem aprofitar el moment per 
agrair la seva col·laboració, indispensable per ti-
rar endavant tota la programació.

Enguany les pregoneres són La Sagrerina, que 
arriba a la majoria d’edat, i la seva companya La 
Bostikina, presentant-se com la primera parella 
de gegantes de Catalunya. 

Com sempre hem procurat tenir un programa 
intens i variat amb activitats de tota mena: mu-
sicals, infantils, culturals, esportives, informatives, 
etc...

Els concerts centraran bona part de l’activitat, i 
aquest any hem dedicat el principal esforç pen-
sant en els infants, segurament un dels col·lectius 
que han patit més les restriccions per la pandè-
mia i, en aquest sentit, hem aconseguit portar al 
barri el grup EL POT PETIT. 

També tindrem un concert solidari amb MIQUEL 
DEL ROIG i MEDITERRANEA BAND, destinant 
una part del cost a l’ONG Casa Terra, vinculada a 
la Fundació Esperanzah. Un altre grup que actua-
rà és BANDA NEON i com és habitual tancarem 
la Festa Major amb la 42a Cantada d’Havaneres 
amb PORT BO.

La plaça dels Jardins d’Elx serà un altre punt im-
portant, amb els concerts de les Festes Alternati-
ves i totes les activitats més tradicionals com els 
esbarts i la 47a ballada de sardanes.

També cal esmentar que seguint les mesures de 
prevenció dictades pel Procicat, aquest any la 
Cercavila i el Correfoc es faran en format estàtic 
a la Plaça Masadas. 

Desitgem i esperem la vostra participació, que 
cadascú esculli aquella activitat que més li agradi, 
i que gaudiu de la festa i de la cultura.

Un any més, la Festa Major de la Sagrera se suma 
a la campanya antimasclista sota el lema “A la Sa-
grera només Si és Si”. La Comissió de Festes i al-
tres entitats del barri distribuiran cartells, xapes i 
fulletons als espais de la festa i també hi haurà un 
punt d’informació.

Ara a gaudir-la tots plegats omplint els carrers 
del barri. 

Fem-ho amb prudència, amb civisme, amb tole-
rància. 

Fem-ho amb respecte tant de dia com de nit, i 
sense tolerar cap agressió sexista ni LGTBIfòbica.

Feu-vos vostres places i carrers !!! 

Feu-vos vostra la Sagrera !!!

Comissió de Festes de la Sagrera
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COMISSIÓ DE FESTES 
DE LA SAGRERA
c/ Martí Molins, 29  
Tel. 93 351 17 02
E-mail: festa@festesdelasagrera.cat
www.festesdelasagrera.cat
www.cursadelasagrera.cat
Fotografia portada: Juan López

Agraïments
•  Als patrocinadors i col·laboradors: Institut Guttmann, Centre Cívic de la Sagrera 

“La Barraca, SAAC, Espai 30/Ateneu Sagrerenc, Torre de la Sagrera, Nau Ivanow, 
Casal Parroquial del Crist Rei, Nau Bostik, Club Patí Congrés, Bonpreu, Dolça Llar, 
i a tots els comerciants que ens han ajudat econòmicament.

•  A tothom que col·labora amb la Festa Major de manera voluntària.

• A les entitats, col·lectius i equipaments del barri pel seu esforç i dedicació.

•  A tots els grups que, de manera desinteressada, actuen en diversos actes.

•  A les tècniques i tècnics del Districte de Sant Andreu que fan que l’organització 
sigui molt més fàcil.

• Pengeu el domàs “la Sagrera està de festa !!!

•  Vetllem, especialment durant la Festa Major, que els nostres carrers i places estiguin 
ben nets.

•  La Comissió de Festes es reserva el dret d'alterar o de suprimir algun acte per 
causes imprevistes o motius de força major. En cas de pluja s’intentarà traslladar el 
màxim possible d’actes a l’aire lliure a llocs coberts. Qualsevol canvi s’anunciarà els 
dies de Festa Major, en cartells al Centre Cívic de la Sagrera i al web de la Comissió 
de Festes: www.festesdelasagrera.cat.

• Totes les activitats són gratuïtes.

• En tots els actes està reservat el dret d’admissió. 

•  Els actes que es fan a l’Envelat, Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”, Nau Ivanow, 
Espai 30/Ateneu Sagrerenc, Casal de Barri Torre de la Sagrera, Nau Bostik, Bibliote-
ca Marina Clotet, i altres espais tancats, l’accés està limitat a l’aforament de la sala 
i seguint les mesures vigents de prevenció de la Covid-19.

PER A LA FESTA MAJOR
Notes 
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Agrupament Escolta i Guia Pau Casals

AMPA Escola El Sagrer

AMPA Escola Pegaso

AREP per la salut mental

Associació ALC Stronhold

Associació animalista DGATS

Associació Cultural i Recreativa Juguem

Associació de Capoeira Banzo de Senzala

Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera

Associació Photoart30

Associació Photosagrera

Atma Se Bollywood

Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

Casa de Granada

Casal de Barri Torre de la Sagrera

Casal de la Gent Gran “La Palmera”

Casal Parroquial del Crist Rei

Centre Cívic de la Sagrera "La Barraca"

Centre de Documentació de la Sagrera

Club Esportiu Sagrerenc

Club Patí Congrés - LSEM

Club Patí Independent La Sagrera

Coop. de Consum de la Sagrera-30 panxes

Coral El Bell Ressò

Drac, Diables i Gegants de la Sagrera

Els Fumets de la Sagrera

Esbart L’Estel

Escola 30 Passos

Entitats
EQUIPAMENTS I COL·LECTIUS QUE 
COL·LABOREN AMB LA COMISSIÓ 
DE FESTES DE LA SAGRERA EN L’OR-
GANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 
DEL 2021

Escola Congrés-Indians

Escola de música BCN-Fusió

Escola El Sagrer

Escola Turó Blau

Escola Pegaso

Espai 30/Ateneu Sagrerenc

Espai Jove Garcilaso

Espai La Sagrerina

Esplai “La Sagrera”

Fundació CEL

Grup amateur de teatre de la Sagrera,  Gats

Grup de teatre Arco Iris

Grup de teatre El Calaix

Grup Poètic Literari Nadir-Bcn

La Sagrera Alternativa “La Jove”

La Sagrera Es Mou

Mikko Savikko

Mirada de Dona

Nau Bostik

Nau Ivanow

Penya Barcelonista Districte XXVII-La Sagrera

SAAC, Sagrera Activa Associació de Comerciants

San José Veterinaris

Siroko Batucada

Vincles-BCN
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Unes festes són sinònim de ball, música, foc, germanor i convivència, 
d’abraçades col·lectives i contacte estret de veïns i veïnes compartint 
moments… Enguany, ho substituirem per les mascaretes, la distància, 
la higiene de mans, i una programació readaptada a la situació.

Protocol
DE SEGURETAT I HIGIENE

NORMES BÀSIQUES D’ACCÉS I PERMANÈNCIA EN 
ELS RECINTES ON ES CELEBREN LES ACTIVITATS

•  Aquestes són d’obligat compliment per a totes 
les persones que hi vulguin accedir. Organització 
i públic hauran de seguir els protocols establerts 
per garantir la salut de tothom.

•  És obligatori l’ús de la mascareta en tot el recinte.

•  L’esdeveniment es celebrarà mantenint les distàn-
cies de seguretat requerides pels òrgans compe-
tents en el moment de la realització.

•  Per tal d’evitar possibles aglomeracions a l’entra-
da del recinte l’obertura de portes es realitzarà 
mitja hora abans de l’inici. Recomanem assistir 
amb el temps suficient.

•  S’ha d’accedir a l’espectacle fins a 10 min abans 
de l’hora d’inici. 

 •  A partir d’aquest moment l’organització podrà 
disposar de la reserva en cas que sigui necessari.

•  En cas de no poder assistir, cancel·leu la vostra re-
serva, responent el mateix correu electrònic del 
qual heu rebut la confirmació, per tal que la pugui 
ocupar una altra persona.

•  Les entrades no tenen un seient preassignat. A 
l’entrada del recinte un membre de l’organització 
us indicarà quina és la vostra cadira. No es pot 
canviar la cadira ni abandonar-lo excepte en el 
moment de marxar del recinte. 

•  Els infants a partir de 3 anys han de tenir obliga-
tòriament un seient assignat.

•  Recordeu higienitzar-vos les mans amb el gel hi-
droalcohòlic que trobareu en el mateix recinte 
en entrar i en sortir.

En adquirir una o més entrades, i/o  en accedir 
al recinte, s’accepta expressament que:

•  Accepto que en nom i representació propis, he 
adquirit entrades per assistir als actes organit-
zats per la Comissió de Festes de la Sagrera en 
col·laboració amb altres entitats del barri (en 
endavant, l’organització), que estan inclosos en 
aquest programa, i per mitjà d’aquest document:

•  Declaro sota la meva responsabilitat:

•  Que soc coneixedor/a del context de pandèmia 
actual provocada per la Covid-19 i que accepto 
les circumstàncies i riscos que aquesta situació 
pot comportar durant el desenvolupament de 
l’activitat en què participo.

•  Així mateix, entenc que l’entitat organitzadora 
de l’activitat no és responsable de les contingèn-
cies que puguin ocasionar-se en relació amb la 
pandèmia durant l’activitat.

•  Que he estat informada/informat i estic d’acord 
amb les mesures de prevenció general i amb les 
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actuacions necessàries que s’hagin de dur a ter-

me si apareix el cas d’una persona amb simpto-

matologia compatible amb la Covid-19 durant el 

desenvolupament de l’activitat.

•  Assumeixo que l’assistència a les activitats implica 

un risc d’exposició a la Covid-19, el qual compor-

ta un risc d’infecció que es pot derivar d’accions, 

d’omissions i/o de negligències pròpies o de ter-

cers, i que del contagi de la malaltia poden resultar 

complicacions i seqüeles físiques i psicològiques, 

tals com malalties greus futures, lesions personals, 

incapacitat permanent i fins i tot la mort. I així ho 

transmetré a les persones que tinguin una entra-

da associada a la meva reserva.

•  Accepto voluntàriament l’assumpció dels riscos 

descrits al punt anterior i allibero expressament 

de qualsevol responsabilitat a l’organització per 

l’eventual contagi de la Covid-19 pel posseïdor 

d’aquesta entrada.

•  Que informaré l’entitat organitzadora sobre qual-

sevol variació del meu estat de salut compatible 

amb la simptomatologia Covid-19 en el meu en-

torn familiar. 

•  Les dades que posaré a continuació són verídi-

ques i l’organització en compliment de la llei de 

protecció de dades es compromet a fer-ne ús 
exclusivament per fer traçabilitat en cas d’infec-
ció de la Covid-19, i que passats 60 dies de la fi-
nalització de les activitats, aquestes dades seran 
destruïdes.

Finalment, i en caràcter previ a la realització de 
l’activitat, declaro que compleixo els requisits 
de salut següents:

•  Absència de malaltia i simptomatologia compa-
tible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respi-
ratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre 
quadre infecciós. 

•  Que no he conviscut o no he tingut contacte es-
tret amb una persona positiva de Covid-19 con-
firmada o amb una persona que ha tingut simpto-
matologia compatible en els 10 dies anteriors a la 
realització de l’activitat.

•  Obligatori l’ús de la mascareta durant tota l’ac-
tuació.

•  S’ha d’accedir a l’espectacle 10 min abans de l’ho-
ra d’inici. 

•  Passat aquest horari, l’organització podrà disposar 
de la reserva en cas que sigui necessari.
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Programa
DE FESTES

DEL 18 AL 28 DE NOVEMBRE, 
I EL 18 I 19 DE DESEMBRE.

7è CONCURS DE FOTOGRAFIA 
FESTA MAJOR 2021
Per setè cop la Sagrera convoca un concurs de 
fotografia per la seva Festa Major. 

Tal com diuen les bases, que es poden descarregar a 
www.photosagrera.cat i a www.bcn.cat/santandreu, 
s’admeten fotografies de mòbil i de càmera digital, 
compacta o rèflex, fetes a les festes i durant el 
període del 18 al 28 de novembre de 2021, Festa 
Major de la Sagrera, i els dies 18 i 19 de desembre 
de 2021, Cursa Popular de la Sagrera

Com l’any passat s’inclou la categoria: Cartell Festa 
Major 2022.

Termini de presentació de fotografies al concurs: 
31/12/2021.

L’organització es fa des de l’Associació 
Photosagrera, i el Districte de Sant Andreu de 
l’Ajuntament de Barcelona hi col·labora d’una 
forma molt especial.

Tindrem premis i exposició fotogràfica.

Esperem una gran participació!

Organitza: Associació Photosagrera

DEL 18 AL 25 DE NOVEMBRE

El SAAC s’implica  amb EL LATIDO DE 
LAS MARIPOSAS amb la lluita contra la 
violència de gènere.

Durant la setmana  del 18 al 25 de novembre 
estaran els aparadors decorats amb papallones 
i regalarem petites papallones teixides en fil de 
ganxet amb un missatge.

Organitza: SAAC, Sagrera Activa Associació 
de Comerciants

DIMECRES 10 DE NOVEMBRE

19.00 h
Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

“MÁS ALLÁ DEL VIAJE” d’Elena Llorens

Fins el 29 de novembre

Organitza: Associació Photosagrera 
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DISSABTE 13 DE NOVEMBRE

16.00 h
Nau Ivanow

CONFERÈNCIA PERFORMATIVA

Projecte comunitari 
“CARTOGRAFÍAS DEL COTIDIANO”
Cartografías del cotidiano és un projecte de creació 
documental entre dones migrants. El públic assistirà 
a un recorregut per espais domèstics de la Nau, on 
s’instal·len mapes, textos, fotos, objectes. Tots ells 
vinculats amb experiències de migració de dones 
llatines que treballen en el sector de la llar i les 
cures a Barcelona. A més, serà possible compartir 
aquestes experiències i el procés en una conferència 
performativa en l’espai de teatre.

Entrades limitades i gratuïtes: 
entrades@nauivanow.com
Idioma: castellà
Organitza: Colectivo El Tráiler

DILLUNS 15 DE NOVEMBRE

17.00 h
Casal de Barri Torre de la Sagrera

EXPOSICIÓ

LA SAGRERA DES DE LA FINESTRA
Mostrar les mirades subjectives del barri i veure les 
altres realitats des de punts de vista normalment no 
compartits.

Aquest és el punt de partida del projecte La Sagrera des 
de La Finestra impulsat per diferents equipaments de 
La Sagrera sota el programa Calidoscopi 2020 durant 
l’època del confinament.

Un recull de fotografies fetes per veïns i veïnes des d’una 
perspectiva particular i en un moment excepcional.

Aquesta mostra és una selecció de fotografies que 
representen la diversitat del territori i les diferents 
maneres de capturar moments.

FINS EL 20 DE DESEMBRE.

Projecte en col·laboració amb: Centre Cívic La 
Sagrera ‘La Barraca’, Espai Jove Garcilaso, La Sagrerina.
com, Nau Ivanow, Districte de Sant Andreu.

Disseny i producció: Fons Gràfic

Organitza: Torre de La Sagrera

DIJOUS 18 DE NOVEMBRE

18.30 h
Biblioteca La Sagrera- Marina Clotet

XERRADA

L’AVENTURA DE CONÈIXER, 
T’interessa
Viatge amb el Transsiberià, 
a càrrec de David Puente.
Vine a conèixer part del centre d’interès de 
la biblioteca sobre Transports ferroviaris.

Activitat gratuïta, aforament limitat.
Organitza: Biblioteca La Sagrera – Marina 
Clotet

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE

17.00 h
Plaça de l’Assemblea de Catalunya

TALLERS OBERTS
Organitza: Fundació CEL

18.00 h
Plaça dels Jardins d’Elx

AFROJAM
Organitza: Espai Jove Garcilaso

19.00 h

Espai 30/Ateneu Sagrerenc

XERRADA I LECTURA 
DE POEMES
A càrrec de la poetessa Montserrat Altarriba

Lectura de poemes, certamen literari de 
poesia i un joc  al voltant de les lletres.

Organitza: La Sagrera Es Mou per Les Lletres 
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PREGONERES

El 19 de novembre de 2021 fa 18 anys que la 
Sagrerina va arribar a la Sagrera, a la Nau Iva-
now, l'espai que en aquella època gestionava. 
Recordo que vaig fer possible el desig del meu 
barri que volia tenir gegants com qualsevol al-
tre poble.

Quina il·lusió contribuir a fer que fos possi-
ble. Han passat 18 anys i recordo la persona 
que va fer de model, recordo també aquell 23 
de novembre del 2003 en la que els gegants 
del meu poble de naixement Manresa, van ser 
els padrins de la nostra geganta La Sagrerina. 
Recordo la creació i la il·lusió de la nova colla 
gegantera que es va fer càrrec de La Sagrerina.

Han passat 18 anys i la geganta ja és major 
d'edat. Personalment em vaig comprometre 
amb altres coses com la creació de l'Espai 30, 
i especialment aquests últims 6, ja quasi 7 anys, 
en consolidar la Nau Bostik com a motor cul-
tural i espai de trobada a la ciutat de Barcelona.

D'aquí surt la iniciativa de que La Sagrerina 
tingues parella, i la Bostikina, en el moment 
d'escriure aquest text, està en fase de con-
strucció al taller de Navata (Alt Empordà). 
Segons m'informen aquests dies, està a casa la 
modista.

Es diu Bostikina en honor de la gran fàbrica que 
els anys 60 i 70 hi havia a La Sagrera. La multi-
nacional Bostik, que feia pega industrial. Qui no 
recorda el Blu-Tack Bostik? Per això, jo sempre 
dic, que la Nau Bostik enganxa.

Aprofito per reivindicar el desig que entre tots 
tindríem de lluitar per preservar el poc patri-
moni industrial que ens queda. I per això neix 
la Bostikina, i és dóna i és feminista, i penso que 
s’avindrà molt amb La Sagrerina i, si el destí no 
les separa, serà la primera parella de gegantes 
de Catalunya.

Content i feliç de poder fer realitat el somni 
que el meu barri de La Sagrera tingui dues ge-
gantes. Tan de bo algun dia siguin parella.

Xavier Basiana i Vers

La Sagrerina

La Bostikina

El 19 de Novembre de 2003 va arribar 
a La Sagrera. Fa 18 anys!

Oct-2021 (en construcció)
Primera parella de gegantes de Catalunya

Les nostres
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20.00 h
Nau Bostik

PREGÓ

INICI OFICIAL DE LA FESTA MAJOR
DE LA SAGRERA 2021
Presentació del cartell de la Festa Major 
2021.

Homenatge a les entitats que fan anys:
40 anys del Grup de teatre El Calaix , i els 10 anys 
del Club Patí Independent de la Sagrera, i de la 
Cooperativa de consum 30 panxes. 

Lliurament d’un record a les entitats 
col·laboradores amb la Festa Major 2021.

PARLAMENTS dels representants del Districte.

PREGÓ a càrrec de: LA SAGRERINA i LA 
BOSTIKINA, 

la parella de gegantes de la Sagrera.

Acte conduït i presentat per ANIMARIUS.

Hi haurà intèrpret de llengua de signes.

 Col·labora: Nau Bostik, Drac, Diables i Gegants 
de la Sagrera, Centre Cívic de la Sagrera i Nau 
Ivanow
Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera

20.00 h
Nau Bostik

TEATRE

EL RASTRE D’AQUELLA NIT,  
d’Espacio Inestable
Les empremtes d’allò que hem sigut, d’allò que 
som i del que serem es poden veure des de 
l’estació espacial internacional i es mantenen a la 
vista diverses hores, i fins i tot en dies assolellats 
duren més d’una volta a la Terra.

El Rastre d’Aquella Nit dota de paraules als 
objectes, als paisatges, als mars, als espais i al 
temps que habitem, permetent-nos escoltar les 
seues històries, si és que les tenen, i endinsar-
nos en els seus pensaments. Indagant per tots 
aquests racons es poden trobar pistes sobre a 

on anem, d’on venim, de com perirem, del nostre 
desig de perdurar, del nostre desig de ser déus, 
ser més-forts-més-poderosos-més-humans que 
qualsevol, de ser més durs que les muntanyes, de 
fer-nos malbé i perdre definitivament el rastre. 
Aquest moment pot ser la fi del món o el mig del 
món o l’inici del món.

Dues parelles, una del nord i una del sud fan 
la vista enrere, endavant, sobre sí mateixos. 
Observen el món al seu al voltant, tot el que han 
caminat i el que caminaran.

En algun moment van ser déus i en un altre van 
estar per sota de les pedres. En un altre només 
van ser testimonis del temps, eixe temps que 
passa sobre el lloc en el qual ara reposen.

Entrades limitades i gratuïtes: entrades@nauivanow.com
Idioma: castellà
Organitza: Espacio Inestable

20.30 h
Casal de Barri Torre de la Sagrera

PREPARA’T PELS TORNEJOS DE 
JUGUEM!
T’esperem per ensenyar-te i preparar-te per 
poder participar al tornejos que organitzem el 
27 de novembre.

Jugarem als jocs de taula: 
CATAN, CARCASSONNE
I al joc de cartes: MAGIC: THE GATHERING.

Organitza: Associació Cultural i Recreativa Juguem



22.00 h
Plaça dels Jardins d’Elx

FESTA MAJOR 
ALTERNATIVA
22.00 H KARAOKE

23.00 H NIT DE PDS

Organitza: La Sagrera Alternativa, 
Las Ratas de La Sagrera i 
Sindicat d’Habitatge de La 
Sagrera.

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE

De 09.30 a 20.00 h
Avinguda Meridiana, 328-330 
(davant de Mercadona)

RECOLLIDA D’ALIMENTS 
I PRODUCTES BÀSICS
Amb voluntaris de LSEM i la col·laboració 
d’alumnes de batxillerat de l’escola Mare 
de Déu dels Àngels i de l’Esplai La Sagrera.

Organitza: La Sagrera Es Mou

De 09.30 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00
c/ Ciutat d’Elx, 23 (davant Bonpreu)

RECOLLIDA D’ALIMENTS I 
PRODUCTES BÀSICS
Amb voluntaris de LSEM i la col·laboració 
d’alumnes de batxillerat de l’escola Mare 
de Déu dels Àngels.

Organitza: La Sagrera Es Mou

De 10.00 a 20.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

FIRA DE PRODUCTES 
ARTESANS

De 10.00 a 13.30 h
Carrer del Camp del Ferro

VISITA

L’HORT-JARDÍ URBÀ DE LA 
SAGRERA “LA FERROVIÀRIA”
Ens vols conèixer? Jornada portes obertes de 10 
a 13.30 h Inscripcions al correu avv.lasagrera@
gmail.com Projecte Jardí Urbà intergeneracional 
“La Ferroviària” coordinat per l’Associació de 
Veïns i Veïnes de La Sagrera, i gestionat per La 
Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet. Inclòs al 
programa Pla Buits de l’Ajuntament de Barcelona

Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera

De 10.30 a 13.30 h
Nau Ivanow

PORTES OBERTES

NAU IVANOW
Organitza: Nau Ivanow

De 11.00 a 13.30 h
Casal de Barri Torre de la Sagrera

VISITES GUIADES

LA TORRE, TOTA UNA HISTÒRIA 
ENTORN LA SAGRERA
La Torre ha crescut i conviscut amb La Sagrera, i 
ella mateixa ha contingut i representat les diferents 
etapes de la història del nostre nucli poblacional. 
Us mirarem de compartir els secrets més ben 
guardats del vincle de la Torre amb La Sagrera. 

.... 1a VISITA: DE 11.00 A 12.00 H ....

.... 2a VISITA: DE 12.30 A 13.30 H ....
Visita gratuïta amb inscripció prèvia, escrivint un 
correu a info@torrelasagrera.cat o trucant al 

93 153 83 81  
Organitza: Grup d’Història i Patrimoni de la Torre de La 
Sagrera
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De 11.00 a 14.00 h
Plaça Masadas

8è CAMPIONAT DE FUTIS 
A LA SAGRERA
Participa al 8è Campionat de futbol 
sobre taula de la Sagrera. 

No cal inscripció prèvia.
Per a infants entre 8 i 13 anys.
Organitza: Mikko Savikko

De 11.00 a 12.30 h
Gran de la Sagrera 169

JORNADA DE PORTES OBERTES
Vine a conèixer LA CAPOEIRA. 

Organitza: Associació de Capoeira Banzo de 
Senzala

11.00 h
Plaça Masadas

CONCERT

ESCOLA DE MÚSICA BCN-FUSIÓ
Organitza: Escola de música BCN-Fusió

11.00 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

2n TORNEIG DE BOTIFARRA
Torneig de botifarra de La Sagrera per parelles, 
on hi haurà guardons per les tres parelles 
guanyadores.
1r premi: Trofeus i pernils. 2n premi: Cava i 
embotits. 3r premi: Vi i embotits.
Del 4t al 8è premi: xocolata.
Inscripcions: info@fee30.cat
Organitza: Penya Barcelonista Districte XXVII-La 
Sagrera

De 11.00 a 15.00 h
Plaça dels Jardins d’Elx

FESTA MAJOR ALTERNATIVA

11.00 h
ACTIVITATS VÀRIES

(consultar a l’Instagram de les organitzadores)

12.30 h
VERMUT I DINAR AMB LOS 
VECINOS DE MANUÉ I THE RUSTYS
Organitza: La Sagrera Alternativa, Las Ratas de La 
Sagrera i Sindicat d’Habitatge de La Sagrera.

11.30 h
Espai La Sagrerina – Nau Bostik

TALLER DE PERCUSSIÓ CORPORAL
Organitza: Col·lectiu Bambusa – Espai La Sagrerina

12.00 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

CONCERT-VERMUT

CORAL EL SAGRER
CORAL ESPAI 6:12
S’hi podrà sentir un tast de cançons diverses.

Acompanyarà al piano Miquel Àngel Diport

Directora: Luz Marina Díaz

Al final del concert podrem gaudir d’un vermut a 
la terrassa. 

Les corals aportaran quelcom per picar, la beguda 
es podrà adquirir al bar de l’Espai 30. És la jornada 
que LSEM recull aliments destinats a DISA, rebost 
solidari del barri. Agrairem la vostra col·laboració 
portant algun producte alimentari. 

Organitza: La Sagrera Es Mou
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18.00 h
Plaça Masadas

CAPOEIRA
Vine i t’ensenyarem a ballar!

Organitza: Associació de capoeira Banzo de Senzala

18.00 h
Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”

TEATRE

QUINA VIDA
L’obra és una comèdia que mostra d’una manera 
àcida i sarcàstica cinc dones que pateixen alguns 
dels mals de la vida moderna.

Com els humans 
aconseguim complicar-
nos l’existència! 

Elles, juntes, tenen 
l’oportunitat de 
replantejar-se les 
seves vides.

Organitza: Grup de teatre 

Arco Iris 

19.00 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

TEATRE

PENSANT LORCA
La Cia. GATS presenta una performance a partir 
de texts de l’autor, on mitjançant interpretacions 
teatrals, cant, poesia , dansa , material audiovisual 
i música en directe. 

Volem mostrar un 
petitventall

de l’univers Lorquià.

Reserva d’entrades a: 
info.espai30@gmail.com o 
30min abans de l’inici de 
l’espectacle.
Organitza: Cia. Gats

19.30 h
Pavelló poliesportiu Camp del Ferro

PARTIT D’HOQUEI SOBRE PATINS  
LLIGA PRIMERA CATALANA

CP. CONGRÉS/LA SAGRERA 
ES MOU – CLUB HOQUEI JUNEDA
Lliurament d’un trofeu cedit per la Comissió 
de Festes de la Sagrera.

Organitza: Club Patí Congrés-La Sagrera Es Mou

20.00 h
Nau Ivanow

TEATRE

EL RASTRE D’AQUELLA NIT,  
d’Espacio Inestable
Veure ressenya a la pàg. 17
Entrades limitades i gratuïtes: reserva a: 
entrades@nauivanow.com
Idioma: castellà
Organitza: Espacio Inestable

20.00 h
Plaça Masadas

CONCERT

ANNA TREA
Compositora i cantant brasilera

Organitza: Col·lectiu Bambusa – Espai La Sagrerina

20.00 h
Plaça dels Jardins d’Elx

FESTA MAJOR ALTERNATIVA
19.00 h   Xerrada (consultar 

a l’Instagram de les 
organitzadores)

20.00 h  Quinto Feminista
22.00 h  Sopar
23.00 h   - Alérgicas al Polen 

- El Persianas 
-  Los Influencers 

Muertos i Clotildes
Organitza: La Sagrera Alternativa, 
Las Ratas de La Sagrera i Sindicat 
d’Habitatge de La Sagrera.
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DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE

8.00 h
Carrers del barri

MATINADES
Organitza: Drac, Diables i Gegants de la Sagrera

9.30 h
Plaça Masadas

PLANTADA DE GEGANTS
Organitza: Drac, Diables i Gegants de la Sagrera

De 10.00 a 20.00 
Plaça dels Jardins d‘Elx

FIRA DE PRODUCTES ARTESANS

De 10.00 a 15.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

STAND INFORMATIU

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DEGATS
Organitza: Associació Animalista DeGats 

De 11.00 a 14.00 h
Plaça dels Jardins d’Elx

8è CAMPIONAT DE FUTIS 
A LA SAGRERA
Participa al 8è Campionat de futbol sobre 
taula de la Sagrera. 

No cal inscripció prèvia.

Per a infants entre 8 i 13 anys.

Organitza: Mikko Savikko

11.00 h
Plaça Masadas

MATI GEGANTER 

18a TROBADA DE GEGANTS
11.00 h: Mostra de Ball de Gegants
12.00 h: Conta-contes
12.30 h:  Entrega de records i ball 

conjunt final
Organitza: Drac, Diables i Gegants de la Sagrera

11.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

TALLERS

Taller de XAPES I ESCACS
Organitza: Club Social Cap Endavant i Arep per la 
Salut Mental

11.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

TROBADA DE PUNTAIRES
Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera i 
Associació Casal de la Gent Gran “La Palmera”

12.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

41a BALLADA DE DANSES 
TRADICIONALS DE CATALUNYA
Esbart renaixença, de Barcelona

Direcció: Steven Valencia i Mercè Puig.
Esbart Rosa dels Vents, de Vilanova del Vallès 

Direcció: Lluïsa Nebot i Jordi Torras.
Esbart l’estel, Casal Parroquial del Crist Rei, 
la Sagrera – Barcelona

Direcció: Maria Rosa Botinas
Organitza: Esbart L‘Estel del Casal Parroquial del 
Crist Rei
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18.00 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

TEATRE

PENSANT LORCA 
Amb la Cia. GATS 
Veure ressenya a la pàg. 20

Reserva d’entrades a: info.espai30@gmail.com o 
30min abans de l’inici de l’espectacle. 

Organitza: Cia. Gats

18.00 h
Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”

TEATRE

QUINA VIDA
L’obra és una comèdia que mostra d’una manera 
àcida i sarcàstica cinc dones que pateixen alguns 
dels mals de la vida moderna.

Com els humans aconseguim complicar-nos 
l’existència! 

Elles, juntes, tenen l’oportunitat de replantejar-se 
les seves vides.

Organitza: Grup de teatre Arco Iris

18.00 h
Nau Ivanow

TEATRE

EL RASTRE D’AQUELLA NIT,  
d’Espacio Inestable
Veure ressenya a la pàg. 17

Entrades limitades i gratuïtes: reserva a:  
entrades@nauivanow.com

Idioma: castellà

Organitza: Espacio Inestable

19.00 h
Poliesportiu Municipal de la Sagrera

PARTIT FUTBOL SALA

C.E. SAGRERENC – A.E. CENTELLES “A”
Lliga Segona Nacional - Federació Catalana de 
Futbol Sala

Lliurament d’un trofeu cedit per la Comissió de 
Festes de la Sagrera

Organitza: C. E. Sagrerenc

DILLUNS 22 DE NOVEMBRE

16.00 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

XERRADA

AUTOCURA, 
COM PREVENIR LES RELACIONS DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
A càrrec de PIAD (Punt d’informació i 
atenció a les dones)

Obert a totes les dones de Barcelona.

Organitza: La Sagrera Es Mou en Femení.

19.00 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

TEMPS DE TERTÚLIA
EL SENTIT DE LA FESTA MAJOR PER 
A UNA COMUNITAT
Introduirà el tema Amadeu Carbó, educador 
social, folklorista, escriptor, dinamitzador social i 
activista en el món festiu.

Organitza: La Sagrera Es Mou
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DIMARTS 23 DE NOVEMBRE

11.00 h
Biblioteca La Sagrera- Marina Clotet

XERRADA

EL CHAMANISMO EN EUROPA
A càrrec de Bartolomé Bioque, autor del barri.

Activitat gratuïta, aforament limitat.

Organitza: Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet

De 17.00 a 19.30 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

RENOVA LA TEVA ROBA
DIES DE RECOLLIDA – Dimarts 23 de 
novembre de 17.00 a 19.30 h
La Sagrera Es Mou participa en el programa 
d’intercanvi de roba “RENOVA LA TEVA ROBA” 
que tindrà lloc el mes de NOVEMBRE a les 
instal·lacions de l’Espai 30. Aquesta iniciativa 
compta amb el suport de l’Ajuntament de BCN 
i és un esdeveniment que implica a molts barris 
de la ciutat per aconseguir, mitjançant intercanvi 
susceptible de fer-se a totes les ubicacions/
entitats que hi participen, un millor aprofitament 
de roba de vestir en bon estat amb l’objectiu de 
reciclar i contribuir a generar menys residus a 
la ciutat.

DIA D’INTERCANVI – Dijous 25 de 
novembre de 17.00 a 19.00 h
Organitza: La Sagrera Es Mou

18.00 h
Biblioteca La Sagrera- Marina Clotet

CONTA CONTES I TALLER

LA VERITAT DE LES PRINCESES
A càrrec de la Companyia La Boia Teatre.
Aquesta és la història d’una princesa en vaga, 
cansada que tothom li expliqui com ha de ser 
una princesa com cal i decidida a explicar les 
veritats de les princeses. 

I és que... les princeses també es tiren pets! 

Un conta contes i posterior taller de titelles amb 
materials reciclats que segur no ens deixa indiferents. 

Edat: de 4 a 8 anys

 Activitat gratuïta, inscripcions al 
Tel: 933408675 o a: b.barcelona.mc@diba.cat

Aforament limitat.

Organitza: Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet

De 18.15 a 20.00 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

2a TAULA DE DONES SÀVIES

LES DONES I LA PANDÈMIA
En aquesta trobada vàries dones del barri de 
la Sagrera compartiran amb nosaltres les seves 
vivències i experiències personals durant aquesta 
pandèmia de la Covid-19.

Organitza: La Sagrera Es Mou en Femení

DIMECRES 24 DE NOVEMBRE

11.00 h
Envelat de Festa Major

ELS MATINS DE L’ENVELAT

HOMENATGE A LA GENT GRAN
En aquest acte s’homenatja a dues persones 
vinculades al casal de gent gran de La Palmera de 
90 anys o més.

Tot seguit, Activitat de ball:

Vols aprendre el ball de moda? 

Apunta’t a la sessió oberta de Ball En Línia 

Organitza: Casal de la Gent Gran La Palmera

18.30 h
Biblioteca La Sagrera- Marina Clotet

XERRADA

COM RECUPERAR L’ALEGRIA
A càrrec de Janet Recasens, autora del barri.

L’alegria és una de les emocions que portem 
instal·lades de fàbrica i una de les que anem 
perdent amb més facilitat. Parlarem sobre com 
reconnectar amb la nostra alegria i recuperar 
l’equilibri emocional.

Activitat gratuïta, 
aforament limitat.
Organitza: Biblioteca La 
Sagrera – Marina Clotet
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19.00 h
Envelat de Festa Major

LES TARDES DE L’ENVELAT

CONCERT SARSUELA I CANÇONS 
EN CLAU DE TENOR
amb el tenor José Alberto Aznar
Col·labora: Comissió de Festes de la Sagrera

Organitza: Mirada de Dona

DIJOUS 25 DE NOVEMBRE

De 17.00 a 19.30 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

RENOVA LA TEVA ROBA
DIA D’INTERCANVI – Dijous 25 de 
novembre de 17.00 a 19.00 h

Organitza: La Sagrera Es Mou

19.45 h
Envelat de Festa Major

LES NITS DE L’ENVELAT

CONCERT
19.45:  River Omelet
21:30:  La Sagrera Gospel
Col·labora i patrocina:  Centre Cívic de la Sagrera 

“La Barraca”

                     Organitza:  Comissió de Festes 
de la Sagrera

DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE

10.00 h
Envelat de Festa Major

ELS MATINS DE L’ENVELAT

DIA DE LES ESCOLES

HORTA
amb la Companyia L’Horta Teatre
Horta és un espectacle que recupera els valors 
arrelats a la terra i als costums valencians més 
genuïns i ancestrals, tot contemporitzant-los i 
adaptant-los als interessos i els coneixements 
dels més menuts. Un recorregut itinerant a través 
dels diferents espais del teatre transformats 
en Horta, on els sentits i els xiquets seran els 
protagonistes: tocar la terra, escoltar i cantar 
cançons, descobrir històries i objectes antics o 
olorar herbetes.

Joana i Esther, les dues protagonistes d’aquesta 
història, ja ho tenen tot a punt: és el moment de 
despertar la terra i començar el cicle, igual que 
els ho va ensenyar el seu iaio Vicent i la seua iaia 
Maria a d’elles.

Col·labora i Patrocina: Centre Cívic de la Sagrera 
“La Barraca”

Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera

17.00 h
Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”

XERRADA

PREVENCIÓ DEL RISC 
CARDIOVASCULAR
A càrrec de les farmacèutiques Anna Blasco i 
Sara Mansilla. 

Per col·laborar en la recollida d’aliments bàsics 
promoguda per La Sagrera Es Mou, porteu els 
productes que necessiten amb més urgència al 
rebost solidari del barri (DISA):

Cereals per a adults / Sucs de fruita de 
litre / Caldo de carn, peix o verdura / 
Productes nadalencs / Bolquers 
Col·labora: Farmàcia HYGEA
Organitza: Mirada de Dona



17.00 h a 22.00 h
Espai Jove Garcilaso

LUDOTECA

US AGRADEN ELS JOCS DE TAULA? 
Doncs ara teniu l’oportunitat de venir a conèixer 
Stronghold! 

Fem ludoteca oberta per a que pugueu descobrir 
i aprendre els millors jocs.

Organitza: ALC Stronghold

17.45 h
Pati de l’Escola Pegaso

PORTES OBERTES 

ESCOLETA D’HOQUEI PATINS 
Has nascut entre el 2015 i 2018? 

Vine que et deixem una patins o un estic i 
comences a rodar i a donar uns xuts a la bola 
d’hoquei. T’esperem! Només has de venir amb 
ganes de passar-t’ho bé!!!!!

Organitza: Club Patí Congrés – La Sagrera Es Mou

19.00 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

XERRADA

MARTÍ GARRALAGA: un sagrerenc a 
Hollywood
Projecció de seqüències de pel·lícules on hi va 
participar i comentaris sobre la seva vida. 

Organitza: Centre de Documentació de la Sagrera

20.30 h
Casal de Barri Torre de la Sagrera

PREPARA’T PELS TORNEJOS DE 
JUGUEM!
T’esperem per ensenyar-te i preparar-te per 
poder participar al tornejos que organitzem el 
27 de novembre.

Jugarem als jocs de taula: 
CARCASSONNE, CATAN
I al joc de cartes: MAGIC: THE 
GATHERING.
Organitza: Associació Cultural i Recreativa Juguem

21.15 h
Envelat de Festa Major

LES NITS DE L’ENVELAT

CONCERT SOLIDARI – ONG CASA 
TERRA
21.15 h: Miquel del roig
23.00 h: Mediterrània Band 

Servei de Bar.

Aforament limitat

Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera
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DISSABTE 27 DE NOVEMBRE

De 10.00 a 20.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

FIRA DE PRODUCTES ARTESANS

De 10.00 a 14.00 h 
Casal de Barri Torre de la Sagrera

1r TORNEIG DE STONE AGE
Concurs de joc de taula STONE AGE©
A partir de 10 anys. Inscripcions gratuïtes el 
mateix dia del concurs.

Informació i reglament a: http://fb.me/juguem.acr

Patrocina: DEVIR

 Organitza: Associació Cultural 
i Recreativa Juguem

De 10.00 a 14.00 h
Casal de Barri Torre de la Sagrera

3r TORNEIG DE MAGIC A LA SAGRERA
Torneig sancionat de modern de MAGIC: 
THE GATHERING
Inscripcions gratuïtes fins el mateix dia del 
torneig.

Informació i reglament a: http://fb.me/juguem.acr

Patrocina: GUARESPA

 Organitza: Associació Cultural i 
Recreativa Juguem

De 10.00 a 13.30 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

TALLER DE CIANOTIPIA
A càrrec del fotògraf, Josep Maria Garcia 
(col·lectiu Photoart30)

Procediment fotogràfic monocrom, que 
aconsegueix una còpia de l’original en un color 
blau , anomenada cianotipo.

Places limitades, cal inscripció prèvia a 
fotografia@josepmariafoto.cat

Més informació: Art&imatge 
(jepmafotografia.blogspot.com)

Organitza: Col·lectiu Photoart30

De 10.00 a 13.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

STAND INFORMATIU

VINCLES-BCN
Organitza: Vincles BCN

De 11.00 a 14.00 h
Plaça de l’Assemblea de Catalunya

8è CAMPIONAT DE FUTIS 
A LA SAGRERA
Participa en el 8è Campionat de futbol sobre 
taula de la Sagrera. 

No cal inscripció prèvia.

Per a infants entre 8 i 13 anys.

Organitza: Mikko Savikko

De 11.00 a 14.00 h
Mercat de Felip II

PERFOMANCE

COMMEMORACIÓ DEL 25-N 
A LA SAGRERA
Amb motiu  del 25-N, Dia Internacional de 
l’ Eliminació de la Violència  contra les 
Dones, diferents entitats del barri, Drac, Diables 
i gegants de la Sagrera, La Torre de la Sagrera, 
Casal d’Avis de la Palmera , Comissió de Festes 
de la Sagrera, La Sagrera Es Mou en Femení, Cia 
GATS, Escola de Primària l’Estel, i Campanya de 
recollida de joguines, farem una acció conjunta, 
una escenificació teatral (performance) amb 
un itinerari per diferents places del barri que 
finalitzarem al Mercat de Felip II.
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12.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

EXHIBICIÓ I TALLERS 
DE BOLLYWOOD 
Organitza: Atma Se Bollywood

De 16.00 a 21.00 h
Casal de Barri Torre de la Sagrera

19è TORNEIG DE CATAN 
A LA SAGRERA
Concurs de joc de taula CATAN©
A partir de 10 anys. Inscripcions gratuïtes el 
mateix dia del torneig.

Informació i reglament a: http://fb.me/juguem.acr

Patrocina: DEVIR

 Organitza: Associació Cultural i 
Recreativa Juguem

19.00 h
Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”

RECITAL DE POESIA

DIÁLOGOS (poesía teatralizada)
A càrrec del Grup Poètic-Literari Nadir-BCN

La historia de la literatura está llena de obras 
maestras en verso. El Cantar de Mio Cid, atribuida 
a Per Abat, Don Juan Tenorio, de Zorrilla, La 

venganza de Don Mendo, de Muñoz Seca, y así 
un sinfín de títulos. Mirándonos en esas obras no 
deberíamos hablar hoy de un recital de poesía 
porque lo que en realidad traemos son diálogos 
con rima (y con gracia).

Organitza: Grup Poètic Literari Nadir-BCN

19.00 h
Envelat de Festa Major

LES TARDES DE L’ENVELAT

CONCERT INFANTIL

EL POT PETIT 
Vull cantar i vull ballar! 
Aforament limitat. Els infants han de venir 
acompanyats d’un adult

informació i reserva d’entrades a:
www.festesdelasagrera.cat

 Organitza: Comissió de Festes de la 
Sagrera

19.00 h
Espai 30/Ateneu Sagrerenc

Projecte comunitari: 
“HABITAR LA FRONTERA”

ACCIÓ# 1 (Re)itinerar la Sagrera
ESPECTACLE ITINERANT que es 
desenvoluparà tant en l’espai públic com en 
l’espai escènic. Un espectacle on veïnes i veïns 
de la Sagrera són els protagonistes a partir de 
relats en primera persona que constitueixen un 
palimpsest d’històries viscudes, de records, de 
sentiments, de lluites, de percepcions, de vegades 
compartides i de vegades antagòniques.
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Qui explica la història no oficial del barri? Quines 
fronteres hi trobem? Com les habitem?

Amb la complicitat de: Centre Cívic La Sagrera, 
Espai Jove Garcilaso, La Torre de la Sagrera, Espai 
30 i la Nau Ivanow.

Amb el suport de: Institut de Cultura 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Coordinació, idea original i producció VULNUS 
Arts Vives i Recerca

19.30 h
Plaça Masadas

TARDA DIABÒLICA
19.30 h Tabalada
19.45 h Inici del correfoc infantil 
20.30 h  Versots, ceptrotada 

i bateig de foc
21.00 h   Sostre de foc 

i inici correfoc adult
Organitza: Drac, Diables i Gegants de la Sagrera

20.00 h
Nau Ivanow

TEATRE

MUJER EN CINTA DE CORRER 
SOBRE FONDO NEGRO
Amb Alessandra García
La Boca Fa Coreografies Modernes I Les 
Repeteix Sempre. Pensa En La Coreografia De 
La Paraula “Plàtan“ És Molt Pina Bausch: Pla (Els 
Llavis S’uneixen) Ta (Les Dents Empenyen la

llengua) n (la llengua en caiguda lliure). Fer 
el moviment és descriure-ho, descriure el 
moviment és fer-ho. Mujer en cinta de correr 
sobre fondo negro et tira la mà per l’esquena i et 
subjecta l’espatlla en ferm fins que t’insinua que 
l’acompanyis. S’-, s’ hab-, s’ escol-, es proposa. 

Amb aquesta peça Alessandra fidel al gènere 
contemporani reflexiona a través de la comèdia 
sobre la intrahistòria (les persones “reals” que 
componen la ciutat més perifèrica) tema base 
que es diversifica en la pobresa, els barris humils, 
els diners i la resistència de l’ofici del creador, 
posant sobre les taules al Sector Serveis. En 
definitiva, Alessandra s’obre en vertical, riu amb 
nosaltres i ens mostra els seus orígens, el barri 
de El Bulto, el seu alter ego, la seva essència. Per 
tal de que algú li doni un cop de peu a l’esquena 
i la tregui d’aquí.

Entrades limitades i gratuïtes: 
reserva a:  entrades@nauivanow.com

Idioma: castellà

Interpretada, escrita i dirigida per Alessandra 
García
Organitza: Nau Ivanow

20.00 h
Plaça de l’Assemblea de Catalunya

SOPAR DEL PAUCA
Tradicional sopar (SOPAUCA) on es podrà 
escollir entre :

Una opció vegana o llesca de pa amb botifarra.

Des de les 19:30 h es podran retirar els tiquets.

Organitza: AEiG Pau Casals 
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21.00 h
Església del Crist Rei

CONCERT DE CORALS 
amb la participació de:

CORAL EL BELL RESSÒ

ESCOLANIA DE LA MARE DE DÉU 
DE BETLEM

COR DE GOSPEL DEL CASAL 
DE CRIST REI,

de la Parròquia del Crist Rei de la Sagrera

Director: Ignasi Miranda
Organitza: Coral El Bell Ressò

22.30 h
Envelat de Festa Major

LES NITS DE L’ENVELAT

CONCERT

BANDA NEON
Servei De Bar.

Aforament Limitat

 Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE

De 09.00 a 14.00 h
Plaça de l’Assemblea de Catalunya

MERCAT DE PAGÈS
Us convidem a l’edició especial de Mercat 
de Pagès dins del marc de la Festa Major 
de la Sagrera. Varietat de productes sense 
intermediaris i de proximitat.

Organitza: Menjador Ca la Rosa

De 10.00 a 20.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

FIRA DE PRODUCTES ARTESANS

De 10.00 a 15.00 
Plaça dels Jardins d‘Elx

STAND INFORMATIU

ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DEGATS
Organitza: Associació Animalista DeGats 

De 10.00 a 14.00 h
Plaça dels Jardins d’Elx

16è MERCAT “VIU” D’INTERCANVI DE 
LA SAGRERA
No t’ho pensis més. VINE amb tota la família. 

No facis servir diners. Tu decideixes el que vols 
intercanviar: joguines, llibres, roba de nen/a, home 
i dona, material escolar, ordinadors, consoles, CDs, 
etc. 

Porta tot allò que no vulguis i troba allò que 
necessites. INTERCANVIA

I si el que vols és assegurar-te un lloc al mercat, pots 
reservar una taula a: lasagreraesmou@gmail.com o 
trucant per telèfon al 625162278.

Organitza: La Sagrera Es Mou

De 11.00 a 14.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

PARADETA SOLIDÀRIA A BENEFICI DE 
LA MARATÓ DE TV3
Organitza: Mirada de Dona
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De 11.00 a 14.00 h
Plaça dels Jardins d’Elx

8è CAMPIONAT DE FUTIS 
A LA SAGRERA
Participa en el 8è Campionat de futbol sobre 
taula de la Sagrera. 

No cal inscripció prèvia.

Per a infants entre 8 i 13 anys.

Organitza: Mikko Savikko

11.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

47a AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES

COBLA JOVENÍVOLA DE SABADELL
Amb la Colla Sardanista de La Sagrera

Col·labora: AVV de La Sagrera

Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera

11.45 h
Pl. Masadas fins al Poliesportiu Camp del Ferro

9a PATINADA POPULAR 
DE LA SAGRERA
Patinada popular: sortida de la Pl. Masadas, on els 
Toc de Pegàs amb la seva música ens donaran el 
toc de sortida. 

Organitza: Club Patí Congrés-La Sagrera Es Mou

12.00 h
Plaça Masadas

DESFILADA DE MASCOTES SAN 
JOSÉ VETERINARIS
Tens un gos, un gat, un conill...? 
Vols que tothom vegi lo maco que és? 
Vine a la Desfilada de les mascotes del barri. 

Oberta a tothom.

Organitza: San José Veterinaris

12.00 h
Envelat de Festa Major

ELS MATINS DE L’ENVELAT

10è CERTAMEN BANDES DE MÚSICA

A.M. CASA DE GRANADA 
de Barcelona

Organitza: Casa de Granada

13.00 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

MASTERCLASS DE ZUMBA
Prepara la teva roba d’esport, reuneix totes les 
ganes, i vine a ballar al ritme dels últims èxits 
musicals de la mà de la instructora ZIN: Carla 
López Maldonado.

Organitza Penya Barcelonista Districte XXVII-La 
Sagrera i Boges pel Ball

13.15 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

TOC DE CAMPANES

15.00 h
Envelat de Festa Major

EL DINAR DE L’ENVELAT

DINAR DE CARMANYOLA
Més informació a: www.festesdelasagrera.cat

Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera

18.00 h
Nau Ivanow

TEATRE

MUJER EN CINTA DE CORRER 
SOBRE FONDO NEGRO
Amb ALESSANDRA GARCÍA

Veure ressenya a la pàg 33.

Entrades limitades i gratuïtes: reserva a:  
entrades@nauivanow.com

Organitza: Nau Ivanow
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19.00 h
Envelat de Festa Major

LES TARDES DE L’ENVELAT

42a CANTADA D‘HAVANERES
Amb PORT BO 
A la mitja part, hi haurà rom cremat.

Organitza: Comissió de Festes de la Sagrera

21.15 h
Plaça dels Jardins d‘Elx

TOC DE CAMPANES

21.15 h
El cel de la Sagrera

ESPECTACLE PIROTÈCNIC, DES 
DELS TERRATS
a càrrec de DRAC, DIABLES I GEGANTS DE 
LA SAGRERA.

Organitza: Drac, Diables i Gegants de la Sagrera, i 
Comissió de Festes de la Sagrera

DILLUNS 29 DE NOVEMBRE

17.00 h
Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”

XERRADA

LA SALUT MENTAL
La SRA. MARIVI LÓPEZ ens parlarà de salut 
mental amb motiu de la marató de TV3 d’aquest 
any.

Places limitades: 35

Organitza: Mirada de Dona

DIMECRES 1 DE DESEMBRE

19.00 h
Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

“ANIMA NATURALIS” de Quim 
Llopis, Antonio López i Josep Lluís Roig
Fins el 3 de gener

Organitza: Associació Photosagrera

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE
8.30 h
c/ Hondures – Josep Estivill

43a CURSA POPULAR DE LA 
SAGRERA - que ningú t’aturi !!!
CURSA 1: 10 km 
(dues voltes a un circuit de 5 km).

      5 km (una volta al circuit)

Amb la distància homologada per la Federació 
Catalana d’Atletisme.

Categories (per a la cursa de 10 Km)
A: nascuts/des de 2005 fins 1982 (16 a 39 anys)

B: nascuts/des de 1981 fins 1972 (40 a 49 anys)

C: nascuts/des de 1971 fins (a partir de 50 anys)

Les inscripcions per a la Cursa de 10 i 5 km, es 
poden fer només per Internet, al web:

www.cursadelasagrera.cat
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Tal com s’indica en el reglament el cost 
d’inscripció, inclosa la llicència temporal 
d'activitat física d'acord amb el que disposa el 
Decret 58/2010 del 4 de maig de les Entitats 
Esportives de Catalunya, és de:

CURSA DE 10KM:
per als corredors amb xip groc: 15.-€

per als corredors sense xip: 17.-€

CURSA DE 5KM:
per als corredors amb xip groc: 14.-€

per als corredors sense xip: 16.-€

Les inscripcions es tancaran en arribar a 1.000 
participants.

La Cursa s’inclou dins dels actes de suport a 
La Marató de TV3, enguany dedicada a la “Salut 
Mental”. Per aquest motiu la Comissió de Festes 
de la Sagrera, donarà 1.-€ per cada participant 
per donar-hi suport.

Copa pels tres primers classificats per ordre 
d’arribada, femenins i masculins.

Copa pels tres primers classificats, per temps 
real, femenins i masculins de cada categoria, 
participants en la cursa de 10 km. exclosos els 
guanyadors absoluts.

Lliurament de copes a càrrec de representants 
de l’Ajuntament de Barcelona, el mateix dia 15 
en finalitzar la cursa.

La recollida del dorsal i la samarreta tècnica serà 
el dissabte 18 de desembre a l’Espai30/Ateneu 
Sagrerenc (Hondures, 28-30) de 10.00 h a 20.00 h.

Dia addicional de recollida per a residents de 
fora de Barcelona (excepte d’aquells residents 
a L’Hospitalet del Llobregat, Cornellà del 
Llobregat, El Prat del Llobregat, Sant Boi del 
Llobregat, Viladecans, Badalona, Santa Coloma de 
Gramanet i Sant Adrià del Besòs), el mateix dia 
de la Cursa, diumenge 19 de desembre de  7.30 
h a les 8.00 h.

Servei de vestidors, guarda-roba al Poliesportiu 
Municipal la Sagrera – c/ Hondures, 2.

CURSES DE PROMOCIÓ I ADAPTADA:

•   CURSA 2: 1.100 m 
Categoria D:  nascuts/des de 2006 a 2011 

(de 10 a 15 anys).

•   CURSA 3: 750 m
Categoria E:  nascuts/des de 2012 a 2015  

(de 6 a 9 anys).

•   CURSA 4: 200 m
Categoria F:  nascuts/des de 2016 a 2021  

(de 0 a 5 anys).

•   CURSA 5: adaptada:
Categoria G:  nascuts/des de 2006 a 2021  

(de 0 a 15 anys).

Les inscripcions a les curses de Promoció i 
Adaptada, són gratuïtes, i cal fer-la a partir del 
15 de novembre: al web www.cursadelasagrera.
cat o de forma presencial al Centre Cívic de la 
Sagrera “La Barraca” 

Les inscripcions per aquestes curses es tancaran 
en arribar a 300 participants.

La Cursa de la Sagrera col·labora amb l’ONG 
T’Acompanyem que té com a objectiu ajudar a 
les persones en atur a trobar feina, oferint suport 
moral, formació i assessorament. En aquest sentit 
el lema de la cursa és: que ningú t’aturi !!!

Més informació, reglament i recorreguts a: 
www.cursadelasagrera.cat

Col·laboren: AMPA Escola El Sagrer, La Torre de 
la Sagrera, AMPA Escola Pegaso, Associació de 
Veïns i Veïnes de La Sagrera, Esplai “la Sagrera”, 
SAAC Sagrera Activa Associació de Comerciants, 
Nau Ivanow, Espai 30-Ateneu Sagrerenc, 
Associació T’Acompanyem, Cooperativa Trèvol, 
Championchip, Caldos Aneto, KH7, Cobega, 
Guàrdia Urbana de Barcelona.

Organitza:  Comissió de Festes de la Sagrera. 
Amb el suport de: Federació Catalana 
d’Atletisme i l‘Ajuntament de Barcelona.
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NOTA
Durant la Festa Major el nostre barri s’implica i mostra 
el seu vessant més solidari. Per això, des de La Sagrera 
Es Mou endeguem un cop més una campanya de 
recollida de productes bàsics, que posem a disposició 
de DISA, el rebost de distribució solidària d'aliments i 
productes bàsics del barri. Hi atenen les famílies de la 
zona, derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Els aliments i productes que ara necessiten amb més 
urgència són:

Cereals per adults, Sucs de fruita 1 litre, Brou de 
pollastre, peix o verdures, Bolquers, Productes 
nadalencs

Del 17 al 30 de novembre també es recolliran 
productes en aquestes escoles:

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL PONT DEL 
DRAGÓ – c/ Gran de la Sagrera, 179

ESCOLA BRESSOL ICÀRIA – c/ Costa Rica, 22

ESCOLA BRESSOL PARC DE LA PEGASO  
c/ Portugal, 60

ESCOLA EL SAGRER – c/ Costa Rica, 24

ESCOLA EL TURÓ BLAU – c/ Gran de Sant Andreu, 2

ESCOLA TRENTA PASSOS – c/ Berenguer de Palou, 64

ESCOLA CONGRÉS INDIANS – c/ Açores, 1

ESCOLA PEGASO – c/ Dublín, 5

ESCOLA L’ESTEL – c/ Felip II, 54

Qui estigui interessat a col·laborar amb La Sagrera Es 
Mou ens pot contactar a:

La Sagrera Es Mou, Espai-30/Ateneu Sagrerenc 
– c/ Hondures, 30

Dimecres de 19 a 21 hores     Tel. 608008848

lasagreraesmou@gmail.com

www.lasagreraesmou.org

blog.lasagreraesmou.org

www.facebook.com/lasagreraesmou

https://twitter.com/LaSagreraEsMou

FIRA
Estarà ubicada al c/ Garcilaso, entre el c/ Gran de la 
Sagrera i el c/ Vallès i Ribot.

Seguiment per internet de la festa major

Durant la Festa Major es podrà trobar al web 
www.festesdelasagrera.cat tota la informació sobre els 
actes.

ADRECES EQUIPAMENTS

Biblioteca La Sagrera- Marina Clotet: Camp del Ferro, 
1-3
Casa de Granada: Avinguda Meridiana, 315
Casal de Barri Torre de la Sagrera: Berenguer de Palou, 
64-66
Casal de la Gent Gran - La Palmera: Olesa, 41
Casal Parroquial de Crist Rei: Plaça dels Jardins d’Elx
Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”: Martí Molins, 
29
Col·legi Mare de Déu dels Àngels: Gran de la Sagrera, 
80-82
Envelat de Festa Major: Plaça de l’Assemblea de 
Catalunya

Església del Crist Rei: Plaça dels Jardins d’Elx, s/n
Espai 30/Ateneu Sagrerenc: Hondures, 28-30
Nau Bostik: Ferran Turné, 1-11
Nau Ivanow: Hondures, 28-30
Parròquia de Sant Josep Manyanet:Sant Sebastià, 47
Pavelló poliesportiu Camp del Ferro:Plaça d'Albert 
Badia i Mur, 1
Pista Coberta Cristina Clota: Club Patí Congrés, 
c/Torruella de Montgrí, 6
Pista Poliesportiva de la Sagrera: Hondures, 2

festeslasagrera

#FMlaSagrera

Comissió de Festes de la Sagrera

Amics Comissió de Festes de la Sagrera

@FesteslaSagrera

#FMlaSagrera



Normes
DE SEGURETAT PER ELS CORREFOCS 
FESTA MAJOR DE LA SAGRERA 2021

PER ALS PARTICIPANTS: PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:

•  Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb 
mànigues i pantalons llargs. 

•  Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i 
tapar-se el clatell amb un mocador de cotó. 

•  Protegir-se els ulls. 

•  Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, 
etc.) 

•  Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els 
sorolls de les explosions pirotècniques. 

•  No demanar aigua als veïns. 

•  Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic 
i de sanitat. 

•  Queda prohibit portar productes pirotècnics 
particulars, havent d’utilitzar únicament els 
preparats pels organitzadors. 

•  Respectar les figures de foc, els seus portadors i 
els músics. 

•  Adoptar una actitud correcte amb els diables i no 
obstaculitzar el pas ni fer-los caure. 

•  Seguir en tot moment les indicacions dels diables. 

•  Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari. 

•  Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els 
edificis que en disposin. 

•  Protegir els vidres de les finestres, portes i 
aparadors amb cartrons gruixuts. 

•  Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges 
i locals. 

•  No tirar aigua als participants ni als espectadors 
del correfoc per la perillositat que representa. 

•  Desconnectar tot tipus d’alarmes. 

•  Retirar de la via pública qualsevol objecte que 
pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors i 
participants al correfoc. 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ
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