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AUDIOVISUALS

CICLE DE CINEMA

Contra la violència, purpurina

120 PULSACIONES POR MINUTO
Dilluns 7 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Robin Campillo. França, 2017. Durada: 143 min
Castellà
A començaments de la dècada dels noranta ja fa gairebé deu
anys que la sida mata i els militants d’Act Up-Paris multipliquen
les seves accions per lluitar contra la indiferència general. El
Nathan, que s’acaba d’afegir al grup, quedarà commogut per
la radicalitat del Sean, que consumeix les seves últimes forces
en l’acció.
LAS HEREDERAS
Dilluns 4 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Marcelo Martinessi. Paraguai, 2018. Durada: 97 min
Castellà
La Chela i la Chiquita viuen juntes des de fa més de trenta anys.
Com a filles de famílies de bona posició social, havien heretat
prou diners per viure còmodament sense haver de treballar. Però
ara, quan totes dues tenen més de seixanta anys, els diners
heretats s’han acabat. Quan la Chiquita va a la presó perquè no
pot pagar els deutes contrets, la Chela comença a oferir a dones
grans de famílies benestants un servei de taxi que l’ajuda a poder
mantenir-se. Així coneix l’Angy, una dona vint anys més jove que
ella, amb qui connecta immediatament. Aquesta connexió va
transformant la relació de la Chela amb ella mateixa i amb el seu
entorn, i li provoca una revolució interior.
GIRL
Dilluns 2 de desembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Lukas Dhont. Bèlgica, 2018. Durada: 100 min
Castellà
La Lara, de 15 anys, somia convertir-se en ballarina. Amb el
suport del seu pare, es lliura a aquesta aventura. Però el seu
cos no es doblega tan fàcilment a la disciplina que li imposa,
perquè en realitat quan va néixer era un nen.
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CONFERÈNCIES

REFLEXIONS D’1 H
EL FICMA PRESENTA USELESS
Dilluns 11 de novembre
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
Documental a càrrec del FICMA,
en el marc del cicle Claqueta i acció!
Debat posterior a càrrec de Setem i Cuchara
Organitzat amb l’Aula Ambiental Sagrada Família
Documental i debat
El documental UseLess ens descobreix per què el
malbaratament d’aliments i de roba s’ha convertit en un gran
problema social i ambiental, i què podem fer nosaltres per
evitar-ho, a través dels ulls d’una jove mare islandesa que
intenta entendre el problema i canviar els seus costums. Les
entrevistes que realitza a experts, dissenyadors, activistes
i productors ofereixen nombroses solucions a l’audiència:
alguns petits canvis en els nostres hàbits poden generar un
gran impacte positiu en tot el planeta.
EL NACIMIENTO DE LAS DI(CH)OSAS
Dimarts 10 de desembre
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Noemí Duran
Conferència
L’artista Noemí Duran comparteix amb nosaltres la seva
experiència de viatge a Istanbul, on va contactar amb dones
d’Orient per escoltar com el plaer, el desig i la força vital se’ls
fan presents i com s’hi relacionen. Una mirada poètica i política
de la trobada eròtica.
Activitat vinculada a la instal·lació “El nacimiento de las
Di(ch)osas. Postals d’Istanbul”.
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CONFERÈNCIES

PARLEM DE LA PETITA INFÀNCIA
AUTONOMIA I RESPONSABILITAT
Dimarts 29 d’octubre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Arae, viure és aprendre
Conferència
L’autonomia és l’impuls per sortir al món tot sabent que
podem tenir un cert control de les nostres accions i fernos responsables del que fem. Sovint intentem potenciar
l’autonomia dels nostres infants, però coneixem bé quines són
les necessitats afectives de cada edat? Com poder donar-los
ales sense que perdin les arrels?
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants
amb la supervisió dels seus familiars o acompanyants.
Cal inscripció prèvia a partir del 22 d’octubre al Punt d’Informació
del Centre, trucant al 93 450 89 17 o mitjançant la nostra pàgina
web: www.ccsagradafamilia.net.
PANTALLES, INFANTS I NOVES TECNOLOGIES
Dimarts 26 de novembre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Pas d’Infant
Conferència
Com, quan i per què? Quins aspectes del món de l’infant
s’estan transformant amb la tecnologia i com això influencia
el seu desenvolupament? Quantes hores poden estar davant
de la pantalla? Per entretenir-se o per aprendre? Quin impacte
poden tenir les imatges que veuen? I la informació que reben?
Com resolen la gestió d’emocions? Com les noves tecnologies
afecten les seves relacions i la manera de percebre el món?
Hi ha la possibilitat de tenir un espai adaptat per als infants
amb la supervisió dels seus familiars o acompanyants.
Cal inscripció prèvia a partir del 19 de novembre al Punt
d’Informació del Centre, trucant al 93 450 89 17 o mitjançant la
nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net.
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WORKSHOP

WORKSHOP
SAFARI FAMÍLIA.
EXPEDICIÓ DE DESCOBERTA A LA SAGRADA FAMÍLIA
Dissabte 19 d’octubre
D’11.00 h a 13.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Sitesize
Itinerari-taller
Lluny de clixés i prejudicis, us proposem explorar creativament
i col·lectivament tot el que envolta la basílica de la Sagrada
Família. Utilitzarem registres fotogràfics, notes de veu i dibuixos
que farem, però sobretot la vostra mirada sobre aquest
entorn amb un magnetisme tan fort, el temple de Gaudí. La
transformació que el turisme hi ha causat en la darrera dècada
serà el punt de partida de la nostra exploració. També farem
servir el material de l’arxiu fotogràfic del barri.
Activitat vinculada al projecte Agència de Turisme Popular –
ATP Sagrada Família.
http://sitesize.net/agenciadeturismepopular
Cal inscripció prèvia a partir del 9 d’octubre al Punt d’Informació
del Centre, trucant al 93 450 89 17 o mitjançant la nostra pàgina
web: www.ccsagradafamilia.net.
Amb motiu de les Festes de Tardor.
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MÚSICA

ARA TOCA...

Músiques d’arrel

ALIDÉ SANS
Dijous 17 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Alidé: guitarra, acordió diatònic i veu
Paulin: guitarra, pedals i percussions
Una ventada d’aire fresc baixa de les muntanyes de la Val
d’Aran per abraçar l’escenari. Alidé Sans és una d’aquelles
artistes que val la pena descobrir en directe. El seu darrer
àlbum, Henerècla (Hètaman, 2018), cantat íntegrament en
aranès, ha estat tota una revelació musical de ritmes mestissos
i influències de músiques del món. En concert, la cantant llueix
una veu i una personalitat que destaquen pel fet de ser lliures.
LILÀH
Dijous 14 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Tanit Navarro: veu i percussió
Irene Herbera: veu, percussió i lira cretenca
Marta Serra: veu i percussió
Núria Cervera: veu i percussió
Maru di Pace: veu, guitarra, arpa i percussió
Lilàh és un projecte musical format per cinc dones nascudes a
l’Argentina, les Illes Canàries i Catalunya, que s’inspiren en les
músiques d’arrel tradicional, existents en les diverses cultures
del món al llarg del temps. El quintet investiga el so vocal,
a través de la improvisació i el cant polifònic, i teixeix el seu
particular repertori de caràcter popular i amb composicions
pròpies. En les seves cançons es combinen sonoritats
folklòriques creades des d’una mirada musical oberta i
contemporània amb una amalgama de ritmes i cultures.
TARTA RELENA
Dijous 12 de desembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Helena Ros: veu
Marta Torrella: veu
Format el 2016, el duet Tarta Relena presenta el seu debut
discogràfic, Ora Pro Nobis (Indian Runners, 2019), vuit cançons
que busquen la màxima expressió vocal. Tonades de Creta,
polifonies de Còrsega, melodies sefardites, cançons balears...
totes arranjades per potenciar, enllaçar, distanciar o unir a
l’uníson els timbres de les seves veus.
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MÚSICA

CLÀSSICA
DIVAGAÇÃO
Dijous 10 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Ana Moreira: violoncel
Elisabeth Roma: guitarra
Divagação ens proposa un recorregut musical personal i lliure
que inclou música brasilera, espanyola, catalana, sefardita i
argentina. Interpreten Heitor Villa-Lobos, Manuel de Falla,
Xavier Monsalvatge, Ariel Ramírez, Astor Piazzolla. Una gran
part del repertori proposat és una tria entre músiques que
no són originals d’aquesta formació, per això la majoria de
les peces són arranjades, adaptades o recreades per elles
mateixes.
EL SO CALIDOSCÒPIC
Dijous 7 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Tomomi Kubo: ones Martenot
L’ones Martenot és un instrument que té una màgia especial.
La intèrpret i compositora Tomomi Kubo ens proposa un viatge
a llocs insospitats a bord d’una acurada selecció de peces
que ens transportaran a través del passat i també del futur.
AROMES FRANCESES
Dijous 5 de desembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Fuzzy Duo
Melanie Larsson: saxòfon
Asami Pascual: piano
Viatge a través de les diferents sonoritats de la Belle Époque
a càrrec de Fuzzy Duo, un duet innovador format per dues
músiques graduades al Conservatori Superior de Música del
Liceu. Una formació jove però amb una àmplia trajectòria sobre
els escenaris, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.
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ARTS ESCÈNIQUES

ATREZZOS
JUNTOS
Dijous 24 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Fanny Giraud Cie
Clown
Es diu que des que naixem tots busquem els batecs del cor de
la nostra mare per sentir-nos més serens enfront de la nostra
existència. Cadascú ho busca i ho fa a la seva manera.
Per a la Sofia ballar i riure, junts, és acostar-se a aquesta
respiració contínua. Li agradaria que la vida fos una festa
constant, una unió sense pausa, una diversió sense fi.
Us imagineu poder riure tota la vida?
HOP SAGRADA FAMÍLIA
Dijous 21 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Activitat emmarcada en el HOP19,
9es Trobades de Dansa i Cultura Urbana
Danses
Quatre mons i imaginaris diferents són els solos creats per
quatre ballarines de les danses urbanes, amb una fusió d’estils,
un viatge a la dansa voguing, popping, contemporània, hiphop, afrobeat... Alina Sokulska presenta Showtime; Anna
Sagrera presenta Venus; Marta Ruiz López presenta Interna
soledad; i Izaskun Ortega presenta La Mari.
AVERDEI
Dijous 19 de desembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Ale Risorio
Clown
T’imagines una festa sorpresa d’aniversari ideal en què
l’homenatjat et sorprèn perquè no hi és i no saps si vindrà? La
celebració es podria fer igualment? Averdei és una subtil peça
de clown, joc, poesia i desacords.
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EXPOSICIONS

EXPOSICIONS
“TODA MUJER DEBE APRENDER EL FUNCIONAMIENTO
DE UN FRIGORÍFICO”
Del 5 al 26 de novembre
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec de Laxmi
Collage
En l’exposició “Toda mujer debe aprender el funcionamiento
de un frigorífico”, s’utilitza la imatge de la dona representada
per reflexionar i posar en qüestió el rol que té en el sistema
patriarcal. A partir del collage, l’artista juga entre la imatge que
veiem i la que està oculta creant un llenguatge de denúncia
nou on sembla que tot encaixi i cobri un altre sentit crític. Els
collages ens mostren dones trencades, però paradoxalment les
composicions estan plenes d’harmonia, proporció i bellesa.
Inauguració i visita guiada a l’exposició:
Dimarts 5 de novembre a les 19.30 h
Presentació de l’exposició a càrrec de Laxmi
Activitat vinculada:
Bricolaje al estilo femenino
Dimarts 19 de novembre de 19.00 h a 20.30 h
A càrrec de Laxmi
Taller de collage
Cal inscripció prèvia a partir del 6 de novembre al Punt
d’Informació del Centre, trucant al 93 450 89 17 o mitjançant
la nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net.
Amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència
vers les Dones.
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EXPOSICIONS

ALTRES EXPOSICIONS
“AGÈNCIA DE TURISME POPULAR
ATP SAGRADA FAMÍLIA”
Del 29 d’octubre al 17 de novembre
Activitat gratuïta al vestíbul de l’espai polivalent
A càrrec de Sitesize
Instal·lació
L’Agència de Turisme Popular és un espai públic d’intercanvi
que es desplega en contacte directe amb les persones, per
auscultar el fenomen turístic a peu de carrer. L’Agència se
centra en aquesta quarta edició en l’exploració de la Sagrada
Família. Volem investigar la construcció del temple com a
element d’atracció simbòlica, com a icona cultural i turística
principal de Barcelona. També volem convidar a la creació
d’un imaginari viu sobre el seu impacte en el barri, en els
habitants i en la identitat de la ciutat, sota la projecció del
temple i més enllà de la seva funció religiosa.
http://sitesize.net/agenciadeturismepopular/
Inauguració i col·loqui:
Dimarts 29 d’octubre a les 19.30 h
“EL NACIMIENTO DE LAS DI(CH)OSAS.
POSTALS D’ISTANBUL”
Del 25 de novembre al 16 de desembre
Activitat gratuïta al vestíbul del Centre
A càrrec de Noemí Duran
Instal·lació
El típic expositor de postals turístiques conté, aquesta vegada,
imatges d’Istanbul inquietants... Tant el text com la fotografia es
posen a dialogar per interrogar-nos sobre la trobada eròtica...
Vols enviar una postal?
Activitat vinculada:
“El nacimiento de las Di(ch)osas”
Dimarts 10 de desembre a les 19.30 h
Col·loqui
Amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència
vers les Dones.
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ESPECTACLES INFANTILS

INFANTS DE 0 A 3 ANYS I FAMÍLIES
BABABÀ
Divendres 11 d’octubre
A les 11.00 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de la Cia. Com Sona?
Per a infants de 0 a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Música
Una experiència singular i de màxima proximitat a través d’un
concert pensat per a la primera infància. Bababà, un món
tranquil. La llum, el color, el so i el silenci ens acompanyaran en
aquesta estona breu de música amb Oriol Aguilar al contrabaix,
la guitarra i la flauta travessera, i l’Elena Pereta tocant l’ukelele.
Cal inscripció prèvia a partir del 2 d’octubre al Centre, trucant
al 93 450 89 17 o mitjançant la web: www.ccsagradafamilia.net.
EN PATUFET
Divendres 8 de novembre
A les 11.00 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de La Petita Brownie
Per a infants de 0 a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Titelles
Dins d’una botigueta de queviures, reviurem les aventures d’en
Patufet. Coneixerem la mare, el botiguer, el bou despistat i un
núvol que “es plou a sobre”. Tot amanit amb una escenografia
plena de sorpreses i cançons!
Cal inscripció prèvia a partir del 30 d’octubre al Centre, trucant
al 93 450 89 17 o mitjançant la web: www.ccsagradafamilia.net.
SHH! 3 CONTES DE CHRIS HAUGHTON
Dimarts 3 desembre
Preu: 3,00 €
A les 17.30 h
A càrrec de Martha Escudero
Per a infants d’1 a 3 anys acompanyats d’una persona adulta
Contes
Tres caçadors maldestres en sortiran malparats. Una petita
ossa que no vol anar a dormir. Un gos simpàtic que vol ser bo.
Tres contes, tres colors i molt de joc.
Cal inscripció prèvia a partir del 20 de novembre al Centre, trucant
al 93 450 89 17 o mitjançant la web: www.ccsagradafamilia.net.
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ESPECTACLES INFANTILS – DIADES I FESTIVITATS

PER A INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS I FAMÍLIES
NIT D’ÀNIMES
Dimecres 30 d’octubre
A partir de les 17.30 h
Activitat gratuïta
Per a infants de 0 a 12 anys i les seves famílies
Us convidem a celebrar el moment màgic de la nit d’ànimes!
Gaudireu d’una fantàstica festa familiar, i al final de la tarda
l’Espai de Gent Gran Sagrada Família farà el tradicional
repartiment de castanyes! Us hi esperem!
Amb la col·laboració de l’Espai de Gent Gran Sagrada Família
i l’Aula Ambiental.
Al pati interior del Centre Cívic.
DIA DELS DRETS DELS INFANTS
Divendres 15 de novembre
A partir de les 16.30 h
Activitat gratuïta
Per a infants de 0 a 12 anys i les seves famílies
Veniu a celebrar el Dia dels Drets dels Infants amb els casals
infantils de l’Eixample. Podreu gaudir de diverses activitats i
jocs en un entorn festiu i familiar.
Més informació properament a www.ccsagradafamilia.net.
LA PERRUCA
Divendres 29 de novembre
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Nus Teatre
Coorganitzat per la Plataforma Unitària contra les Violències
de Gènere
Per a infants a partir de 7 anys i les seves famílies
Teatre
En Luca arriba a l’escola amb una perruca... i els companys i
companyes de classe es riuen d’ell. A l’escola i a casa li posen
les coses difícils, i en Luca s’entristeix moltíssim. Ens ajudes a
canviar aquesta història?
Espectacle amb debat posterior inspirat en el conte La perruca
de Luca.
Amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència
vers les Dones.
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DIADES I FESTIVITATS

FESTES DE TARDOR
TALLER DE REPARACIÓ: TAULETES I SMARTPHONES
Dijous 17 d’octubre
A les 18.00 h
Lloc: Aula Ambiental Sagrada Família
A càrrec de l’Ajuntament de Barcelona, Residu Zero
Organitza: Aula Ambiental
Taller
Tens la pantalla del mòbil o la tauleta trencada? Hi fallen les
aplicacions? No funciona el carregador? En aquest taller
aprendràs les avaries més comunes d’aquest tipus d’aparells i
assajarem tècniques bàsiques de reparació. Si tens un aparell
espatllat, porta’l!
Cal inscripció prèvia a partir del 18 de setembre a
www. aulambiental.org o trucant al telèfon 93 435 05 47.
“MOBILITZA’T PER LA SELVA”.
RECICLATGE DE DISPOSITIUS MÒBILS
Del 14 al 20 d’octubre
Al vestíbul del Centre Cívic
Organitza: Aula Ambiental i Centre Cívic Sagrada Família
Campanya de recollida
El teu mòbil en desús pot ajudar a lluitar contra les
conseqüències ecològiques i pot fer prendre consciència de
les repercussions de la seva fabricació. Recollirem dispositius
mòbils en benefici de la campanya internacional “Mobilitza’t
per la selva”, de l’Institut Jane Goodall, per a la protecció dels
hàbitats dels ximpanzés i goril·les, que estan en perill per
l’extracció de minerals per a la fabricació de telèfons mòbils.
SAFARI FAMÍLIA.
EXPEDICIÓ DE DESCOBERTA A LA SAGRADA FAMÍLIA
Dissabte 19 d’octubre
D’11.00 h a 13.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Sitesize
Itinerari-taller
Més informació a la pàgina 4.
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DIADES I FESTIVITATS

DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
“TODA MUJER DEBE APRENDER EL FUNCIONAMIENTO
DE UN FRIGORÍFICO”
Del 5 al 26 de novembre
Exposició gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec de Laxmi
Collage
Més informació a la pàgina 8.
BRICOLAJE AL ESTILO FEMENINO
Dimarts 19 de novembre
de 19.00 h a 20.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Laxmi
Taller de collage
Més informació a la pàgina 8.
“EL NACIMIENTO DE LAS DI(CH)OSAS.
POSTALS D’ISTANBUL”
Del 25 de novembre al 16 de desembre
Activitat gratuïta al vestíbul del Centre
A càrrec de Noemí Duran
Instal·lació
Més informació a la pàgina 9.
EL NACIMIENTO DE LAS DI(CH)OSAS
Dimarts 10 de desembre
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Noemí Duran
Conferència
Més informació a la pàgina 2.
LA PERRUCA
Divendres 29 de novembre
A les 18.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Nus Teatre
Coorganitzat per la Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere
Per a infants a partir de 7 anys i les seves famílies
Teatre
Més informació a la pàgina 11.
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SETMANA LGTBI+

NOSALTRES: 3A SETMANA LGTBI+
Del 2 al 7 d’octubre de 2019
Organitza:
Biblioteca Sagrada Família-Josep Maria Ainaud de Lasarte i
Centre Cívic Sagrada Família
Hi col·labora:
El Poblet Feminista, Associació Xarxa Dos Deu, Fundació
Enllaç, Llibreria La Caníbal, Llibreria Cómplices, Llibreria
Antinous, Associació GAG, Observatori contra l’Homofòbia,
Centre LGTBI de Barcelona, Feminismes i LGTBI-Districte de
l’Eixample.
El Centre Cívic Sagrada Família i la Biblioteca Sagrada
Família-Josep Maria Ainaud de Lasarte organitzen la 3a edició
de Nosaltres: Setmana LGTBI+. Durant una setmana i amb
diferents grups, entitats, artistes i persones convidades, es
proposen una sèrie d’activitats i accions per visibilitzar els
col·lectius LGTBI+, amb xerrades, projeccions, espectacles,
exposicions, fira d’entitats i diverses mostres de documents
del fons LGTBI+ de la biblioteca i guies de lectura, entre
d’altres.

“SEX AND REVOLUTION IN CUBA”
Del 16 de setembre al 10 d’octubre
Lloc: sala d’exposicions Àlex García del Centre Cultural
Sagrada Família
A càrrec de Núria López Torres
Exposició fotogràfica
Un assaig fotogràfic de l’artista Núria López Torres que
documenta la comunitat LGTBI a Cuba. Aquest retrat íntim se
centra en l’impacte real que han tingut les polítiques socials
en matèria de diversitat sexual i d’identitat de gènere entre les
diferents classes socioeconòmiques d’aquest col·lectiu.
Presentació i col·loqui amb l’artista:
Dimecres 2 d’octubre a les 19.30 h
Organitza:
Biblioteca Sagrada Família i Centre Cívic Sagrada Família
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“HOMOSEXUALS I TRANSSEXUALS A LA HISTÒRIA
DE BARCELONA”
Del 2 d’octubre al 13 d’octubre
Lloc: vestíbul de l’espai polivalent del Centre Cultural Sagrada
Família
A càrrec de l’Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes,
Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Exposició
En totes les edats de la humanitat hi ha hagut persones que
han estimat altres persones del mateix sexe, d’altres que no
s’han sentit identificades amb el gènere assignat i d’altres que
han estimat indistintament dones i homes. Totes elles i tots ells
han deixat empremtes que ens mostren aquesta presència.
A Barcelona hi són i les mostrem en aquesta exposició.
Visita guiada:
Dimecres 2 d’octubre a les 18.30 h
A càrrec de Leopold Estapé, expert en història LGTBI
FIRA NOSALTRES
Dimecres 2 d’octubre
De 18.00 h a 20.00 h
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de diverses entitats
Un punt de trobada entre entitats i llibreries compromeses
i especialitzades en les temàtiques LGTBI+. Un espai
participatiu on trobareu informació, recomanacions i guies de
lectura, i algunes de les darreres novetats editorials.
CULTURA GAI? 10 MANERES DE RECONÈIXER
UN O UNA HETEROSEXUAL SENSE EQUIVOCAR-TE!
Dijous 3 d’octubre
A les 17.00 h
Lloc: sala d’actes de la Fundació Enllaç (carrer del Rosselló, 328)
A càrrec de Jean-Jacques Pinkertin i Jaume Piqué-Abadal
Organitza: Fundació Enllaç
Xerrada
Sabries reconèixer una persona heterosexual sense equivocarte? El conferenciant J. J. Pinkertin ens ofereix una conferènciamonòleg humorístic sobre els indicis de l’orientació sexual
presentant-nos uns estudis segons els quals les mares solen
intuir que els seus fills són gais o lesbianes abans que elles o
ells se n’adonin. Després, s’encetarà el debat amb el públic
participant a partir d’aquestes preguntes: Quan van descobrir
la seva orientació sexual? Quins van ser els seus referents?
Com ha evolucionat amb l’edat la manera de viure l’orientació
sexual? Existeix el que podríem anomenar “cultura gai”?
15
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LOS PAPELES
Dijous 3 d’octubre
A les 20.00 h
A càrrec d ’Anthony Kmeid
Teatre
Una llarga ruta es dibuixa de Beirut a Barcelona, fugint del que
és prohibit cap a una utopia imaginada. X manté una relació
d’amor, no només immoral, sinó il·legal, en una terra on els
seus pensaments estan condemnats. Perquè ell i el seu amor
puguin sortir d’allà tindran la necessitat d’aconseguir molts
papers. Paper número 1...
FOLLO ERGO SUM
Divendres 4 d’octubre
A les 18.00 h
Marina Freixa, Sofia Esteve, Alba Cid i Laia Vaello
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (carrer de Padilla, 210)
A càrrec de Marina Freixa i Sofia Esteve
Organització: El Poblet Feminista
Hi col·labora: Associació Xarxa Dos Deu
Cinefòrum
Follo ergo sum és un projecte audiovisual sobre pràctiques
sexuals no normatives i pensament, que desmunta la
construcció hegemònica del sexe. A partir d’entrevistes a
teòricx expertxs en gènere i sexualitat, s’investiga i s’elabora
un discurs filosòfic entorn d’aquells objectes, aquelles parts
del cos, aquells desigs, aquelles pràctiques que el poder vol
amagar. Follo ergo sum és un acte de resistència, una forma
de contrapoder, una reivindicació del sexe des del pensament
i des del plaer.
Es recomana fer inscripció prèvia a espai210@gmail.com.
APERITIU MUSICAL
Dissabte 5 d’octubre
A les 12.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
Per a infants a partir de 4 anys i famílies
Vine a escoltar, cantar, jugar i trencar estereotips de gènere
amb un espectacle per gaudir en família.
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RUTA: LESBIANES I TRANS DEL SEGLE XX AL RAVAL
Diumenge 6 d’octubre
A les 11.00 h
Lloc d’inici: El Molino
A càrrec de Carme Pollina i Thais Morales, de Rutas lgtbarcelona
Itinerari
Tot passejant descobrirem artistes, escriptores, periodistes i
vedets del Paral·lel i del barri Xino, des de la primera meitat del
segle XX fins als anys vuitanta, com ara: Gardenia Pulido, Irene
Polo, Marie Laurencin, Violette Leduc, Ana Martínez Sagi, Ana
María Moix... I també recuperarem transvestits i transsexuals,
com Paco España, que van triomfar en una Barcelona en què,
històricament, sempre hi ha hagut espai per a l’ambigüitat i el
desafiament a les normes de gènere.
Cal inscripció prèvia a partir del 25 de setembre al Punt
d’Informació del Centre, trucant al 93 450 89 17 o mitjançant la
nostra pàgina web: www.ccsagradafamilia.net.
GRUP DE LECTURA CRÍTICA DE LA LLEI
CONTRA L’HOMOFÒBIA
Dilluns 7 d’octubre
A les 18.30 h
Lloc: Llibreria La Caníbal (carrer de Nàpols, 314)
A càrrec de Jesús La Caníbal
Organitza: Llibreria La Caníbal
Pensament crític
Adreçat a persones LGTBQI+. Proposem fer una lectura
conjunta de la Llei 11/2014 (“llei contra l’homofòbia”)
encreuant-la amb altres lectures de pensament crític
LGTBQI+ des dels eixos antipenitenciaris, anticolonials, etc.
Es recomana la lectura prèvia de la Llei.
Cal inscripció prèvia a info@lacanibal.net.
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120 PULSACIONES POR MINUTO
Dilluns 7 d’octubre
A les 20.00 h
Robin Campillo. França, 2017. Durada: 143 min
Castellà
A començaments de la dècada dels noranta ja fa gairebé deu
anys que la sida mata i els militants d’Act Up-Paris multipliquen
les seves accions per lluitar contra la indiferència general. El
Nathan, que s’acaba d’afegir al grup, quedarà commogut per
la radicalitat del Sean, que consumeix les seves últimes forces
en l’acció.
Activitat vinculada al cicle de cinema Contra la violència,
purpurina.
Més informació a la pàgina 1.
*Totes les activitats són gratuïtes. Aforament limitat.
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SETEMBRE
Del 16 de setembre
al 10 d’octubre

Exposició: “Sex and Revolution in Cuba”
Inauguració:
Dimecres 2 d’octubre a les 19.30 h

p. 14

Fira Nosaltres

p. 15

Exposició: “Homosexuals i transsexuals
a la història de Barcelona”
Visita guiada:
Dimecres 2 d’octubre a les 18.30 h

p. 15

17.00 h

Conferència: “Cultura gai? 10 maneres
de reconèixer un o una heterosexual
sense equivocar-te!”

p. 15

20.00 h

Teatre: Los Papeles

p. 16

dv. 4

18.00 h

Cinefòrum: “Follo ergo sum”

p. 16

ds. 5

12.00 h

Aperitiu musical
Per a infants a partir de 4 anys i
famílies

p. 16

dg. 6

11.00 h

Itinerari: Ruta: Lesbianes i trans del
segle XX al Raval
Cal inscripció prèvia

p. 17

18.30 h

Grup de Lectura crítica a la llei contra
l’homofòbia

p. 17

20.00 h

Cinema: 120 pulsaciones por minuto

p. 01

20.00 h

Concert: Divagação

p. 06

Reciclatge de dispositius mòbils:
“Mobilitza’t per la selva”

p. 12

OCTUBRE

dc. 2

De
18.00 h
a
20.00 h

Del 2 al
13 d’octubre

dj. 3

dl. 7

dj. 10

Del 14 al 20
d’octubre

dv. 11

11.00 h

Música: Bababà
Per a infants de 0 a 3 anys
acompanyats
Cal inscripció prèvia – Preu: 3,00 €

p. 10

dj. 17

18.00 h

Taller de reparació: tauletes i
smartphones

p. 12
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OCTUBRE
dj. 17

20.00 h

Concert: Alidé Sans

p. 05

ds. 19

D’11.00 h
a
13.30 h

Itinerari-Taller: Safari Família
Cal inscripció prèvia

p. 04

dj. 24

20.00 h

Clown: Juntos

p. 07

dt. 29

17.30 h

Conferència:
Autonomia i responsabilitat
Cal inscripció prèvia

p. 03

Del 29 d’octubre
al
17 de novembre

Exposició: “Agència de Turisme
Popular – ATP Sagrada Família”
Inauguració i col.loqui:
Dimarts 29 d’octubre a les 19.30 h

p. 09

dc. 30

Nit d’Ànimes
Per a infants de 0 a 12 anys i
les seves famílies

p. 11

Cinema: Las Herederas

p. 01

Exposició: “Toda mujer debe aprender
el funcionamiento de un frigorífico.”
Inauguració:
Dimarts 5 de novembre a les 19.30 h

p. 08

17.30 h

NOVEMBRE
dl. 4

20.00 h

Del 5 al 26
de novembre

dj. 7

20.00 h

Concert: El so calidoscòpic

p. 06

dv. 8

11.00 h

Titelles: En Patufet
Per a infants de 0 a 3 anys
acompanyats
Cal inscripció prèvia – Preu 3,00 €

p. 10

dl. 11

17.30 h

Documental i debat:
El FICMA presenta UseLess

p. 02

dj. 14

20.00 h

Concert: Lilàh

p. 05

dv. 15

16.30 h

Dia dels Drets dels Infants
Per a infants de 0 a 12 anys i
les seves famílies

p. 11

dt. 19

De
19.00 h
a
20.30 h

Taller collage:
Bricolaje al estilo femenino
Activitat vinculada a l’exposició
Cal inscripció prèvia

p. 08
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NOVEMBRE
Danses urbanes contemporànies:
Hop Sagrada Família

p. 07

Del 25 de
novembre al 16
de desembre

Exposició:
“El nacimiento de las Di(ch)osas.
Postals d’Istanbul”

p. 09

dt. 26

17.30 h

Conferència:
Pantalles, infants i noves tecnologies.
Cal inscripció prèvia

p. 03

dv. 29

18.00 h

Teatre: La Perruca
Per a infants a partir de 7 anys
acompanyats

p. 11

20.00 h

Cinema: Girl

p. 01

dt. 3

17.30 h

Contes:
Shh! 3 contes de Chris Haughton
Per a infants d’1 a 3 anys
acompanyats
Cal inscripció prèvia – Preu 3,00 €

p. 10

dj. 5

20.00 h

Concert:
Aromes franceses

p. 06

dt. 10

19.30 h

Conferència:
El nacimiento de las Di(ch)osas
Activitat vinculada a l’exposició

p. 02

dj. 12

20.00 h

Concert: Tarta Relena

p. 05

dj. 19

20.00 h

Clown: Averdei

p. 07

dj. 21

20.00 h

DESEMBRE
dl. 2

21

ADREÇA

C/ Provença, 480
Tel. 93 450 89 17
info@ccsagradafamilia.net
Metro: L2 i L5 Sagrada Família
Bus: 19, 33, 34, B24, D50, H10 i V21
Bicing: C/ Lepant amb C/ Mallorca
Aparcament per a bicicletes
ccsagradafamilia.net
facebook.com/centrecivicsafa
twitter.com/centrecivicsafa
instagram.com/centrecivicsafa

MAPA
C/ Provença, 480
C/ Mallorca, 425 – 433

HORARIS

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

Sala
d’actes

Districte de
l’Eixample
@centrecivicsafa

