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AUDIOVISUALS

CICLE DE CINEMA
CICLE DE CINEMA AFRICÀ I DONA
Dijous 11 de març
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Africadoolu
Projecció audiovisual i xerrada
Amb motiu de la quarta edició del Cicle de Cinema Africà
i Dona (CCAD 2021) organitzat per l’associació cultural
Africadoolu.
Més informació a :
ccsagradafamilia.net i africadoolu.com
Cal inscripció prèvia a partir del 4 de març a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
Amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de
les Dones.
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CONFERÈNCIES

REFLEXIONS D’1 H
“NEGRA I ESCRIPTORA”
Dilluns 1 de febrer
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Desirée Bela-Lobedde
Xerrada
Desirée Bela-Lobedde, activista i comunicadora dedicada a
l’activisme estètic i autora del llibre Ser mujer negra en España,
compartirà la seva experiència com a dona negra i escriptora.
Una ocasió per conèixer de primera mà el seu procés creatiu
i parlar sobre el paper de les escriptores afrodescendents al
nostre país.
Cal inscripció prèvia a partir del 25 de gener a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
Amb motiu del Premi de Relats Curts – Relats en Femení i de la
celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
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CONFERÈNCIES

PARLEM DE LA PETITA INFÀNCIA
“EDUCAR I ACOMPANYAR SENSE ANGOIXAR-SE”
Dilluns 8 de febrer
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Mar Clarós
Conferència
Durant la conferència reflexionarem sobre com la nostra manera
d’acompanyar els infants condiciona la seva autopercepció,
la mirada que tenen de la vida i el món, els seus valors i les
seves relacions. Fer-nos conscients d’això pot provocar que
ens desbordi la responsabilitat i sentir certa angoixa. Revisarnos, atendre les nostres emocions, els nostres pensaments i
expectatives, i recordar quina és la nostra escala de valors
ens ajudarà a establir relacions sanes, madures i assertives
vers els infants.
Cal inscripció prèvia a partir de l’1 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.

“ACOMPANYANT LES EMOCIONS”
Dilluns 22 de març
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Mónica Martínez
Conferència
Dialogant abordarem les bases de la comunicació no violenta,
una eina amb un gran potencial transformador de les relacions
familiars, amb la qual podrem acompanyar els infants de
manera empàtica. Així afavorirem el seu desenvolupament
emocional perquè es facin càrrec de les seves emocions
d’una manera eficaç.
Cal inscripció prèvia a partir del 15 de març a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
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WORKSHOP

WORKSHOP
SLAMMERS
Del 2 al 23 de febrer
Dimarts de 18.00 h a 19.30 h
A càrrec de Poetry Slam Barcelona
Taller i mostra
Poesia performativa, poesia en escena. L’slam és avui
dia un dels moviments poètics més vitals i amb més
projecció. Si voleu aprendre’n, desenvolupar-vos-hi i tenir
nocions de com cal fer-ho en públic, apunteu-vos-hi!
Inclou quatre sessions de treball i, com a cloenda, podreu
mostrar la vostra feina en la sessió Slammers en acció, l’1
de març, dins del programa d’activitats del premi Relats en
Femení.
Cal inscripció prèvia a partir del 19 de gener a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
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MÚSICA

ARA TOCA...
SANDRA BAUTISTA
Dijous 28 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Sandra Bautista: veu i guitarra
Víctor Martínez: guitarres i cors
El talent, la joventut i l’estil vocal de Sandra Bautista la situen
entre les veus més reconegudes de l’escena actual, amb
gèneres que van des del pop-rock i el funk fins al swing, la
rumba i els ritmes llatins. En aquest concert, en format duo,
ens presenta el seu treball més desitjat:
Trapezista (Satélite K, 2019)
Cal inscripció prèvia a partir del 21 de gener a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.

KIDS FROM MARS
Dijous 11 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Óskar Jiménez: veu i guitarra elèctrica
Roger Borrell: bateria
Els Kids from Mars van aterrar a l’escena catalana a finals del
2018 amb només 15 anys i l’aprovació dels mitjans i del públic,
que de seguida els van assenyalar com la nova esperança de
l’indie de casa nostra. Ara publiquen el seu segon EP I don’t
know what you feel but I feel it too, quatre temes nous que
destaquen per la seva maduresa sonora i que presenten en un
directe molt enèrgic, d’alta volada.
Cal inscripció prèvia a partir del 4 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
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MÚSICA

LE NAIS
Dijous 25 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Naida Castel: veu i guitarra elèctrica
Javi Gómez: bateria
Pau Calero: teclat
Darrere Le Nais hi ha la Naida, músic, model, poetessa i
dissenyadora de joies, nascuda a Balaguer però establerta
a Barcelona. De Le Nais ens captiva la seva autenticitat, la
màgia, la veu que esgarrapa des de dins i el seu món musical,
nostàlgic i fosc, que es contraposa amb la seva persona,
alegre, lluminosa i plena de força. Amb un EP de debut
publicat, When I Can’t Speak but I Can Sing, ja mostra que
estem davant d’un projecte amb molta personalitat. Le Nais
va presentar aquest EP el passat mes de febrer amb sold out
a Barcelona i aquest estiu l’ha presentat a festivals com el
MMVV, el Festival de Pedralbes o el TEMPO de Girona. També
és una de les artistes confirmades per al Primavera Sound
2021. Durant els darrers mesos no ha parat de publicar temes
nous, com el seu doble single Unshape Love.
Cal inscripció prèvia a partir del 18 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.

COR BLANC
Dijous 25 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Mireia Bernat: veu, guitarra elèctrica, teclat
Sergi Serra: teclat, sintetizadors, guitarra elèctrica
Cor Blanc publica un nou EP format per quatre temes i que té
per títol Forever & Tonight. El presentarà al centre cívic dins del
cicle ARA TOCA...
Un indie pop de baixes revolucions, molta personalitat musical
i una gran posada en escena és el que trobareu en aquest
concert del duet barceloní dins de la seva gira per presentar
Forever & Tonight.
Cal inscripció prèvia a partir del 18 de març a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
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MÚSICA

CLÀSSICA
GRÀCIES, LUDWIG
Dijous 4 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Blai Mañer: piano
Per commemorar el 250è aniversari del naixement del cèlebre
compositor Ludwig van Beethoven us convidem a endinsar-vos
en el seu repertori per a piano sol: des de la sonata opus 13,
coneguda com la Patètica, fins a la sonata opus 109, una
de les seves tres últimes grans sonates. Com a interludi, les
bagatel·les opus 119, una obra del final de la seva vida de
gran senzillesa però d’un gust musical exquisit.
Cal inscripció prèvia a partir del 28 de gener a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
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ARTS ESCÈNIQUES

ATREZZOS
UNDER THE PELUCAS
Divendres 26 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Cia. DeJabugo
Teatre i humor
La Judit Martín i l’Emma Bassas presenten Under the pelucas:
un xou delirant farcit d’esquetxos on es veuran vuit bessones
que canten, pallasses sense perruca, monyos famosos, un
Babyliss, por psicològica, un gran concurs sorpresa i moltes
coses més.
Cal inscripció prèvia a partir del 19 de març a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
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EXPOSICIONS

“EL VENADITO”
Art contra el maltractament animal. 3a edició
Del 26 gener al 18 de febrer
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec de siNesteSia
Multidisciplinària
Exposició col·lectiva on els artistes es posicionen contra
el maltractament animal a través de les seves obres, i ens
conviden a reflexionar-hi i a empatitzar amb els animals.
En aquesta 3a edició són visibilitzats els equins. Amb la
col·laboració de dues protectores de cavalls:
ADE (asociaciondefensaequidos.org) i
CYD (asociacioncydsantamaria.es).
Creadora i comissària del projecte: Montserrat Pérez.
Participants: Alejandra Coirini - Alicia de Andrés - Andrea
Torres - Anna Graziosi - Artbysabd - Burdeos - Colectivo
Animal - Carolina Marín - Carolina V. Outón - Clara Luna Roig
- Claudia Paola Gelli - Daniel Pérez - Erna Toepfer - Estíbaliz
Palau - M. Hafiyyan Ketokmeejik- Ilustramar Irati Albea - Irene
Bel - Isabelle Chico - Juan Pablo Rada - Judith Altamirano Julieta Vitali - Julio Gutiérrez - Julio Miguel Art Kertasiun - Laia
Pla - Lolo Faón - Luisiana Luisoni - Lutxana Art - María Martínez
- Mariana Razzetti - Marlon Roger - Marta Baiceredo - Marta
Castro - Marta Pasti - Miguel Hache - Mireia Bernal - Miriam
Garibaldi - Naulé Arvelo - Noah Ortega - Kali Gráfika - Olly
- Pierre Cervera - Rosa Viñas - Sara Márquez - Sara Sánchez Silvia Esteve - Sophia Katharina - Susana Malagón - Ulla Lima.
Inauguració
Dimarts 26 de gener, a les 19.30 h, a través del nostre canal
d’ Instagram (instagram.com/centrecivicsafa)
Activitats vinculades:
Visites guiades
Divendres 29 de gener, de 18.30 a 19.30 h i de 19.30 a 20.30 h
Cal inscripció prèvia a partir del 22 de gener a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
Taller Equitèxtil
Divendres 5 de febrer, de 18.00 a 19.30 h
A través del color i les textures del teixits crearem un equí únic
i original.
Activitat gratuïta per a adults
Cal inscripció prèvia a partir del 29 de gener a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
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EXPOSICIONS

“PLEGADES. PRÀCTIQUES EDITORIALS DE DONES
DE BARCELONA & RODALIES”
Del 23 de febrer al 21 de març
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec d’Espai Brut (@espaibrut)
Edició
Exposició col·lectiva de fanzines i altres pràctiques editorials
independents.
Una mostra de dones transgressores, que aporten una nova
visió del món.
El fanzine ha estat sempre relacionat amb els marges i
la contracultura, una fórmula per omplir els buits de les
publicacions comercials i donar a conèixer noves autories
artístiques alternatives.
En el context de pandèmia mundial, fa gairebé un any que
no s’organitza cap trobada o fira al voltant d’aquest tema. Per
aquest motiu diverses artistes locals, comissariades per Espai
Brut, ens conviden a gaudir d’aquesta producció de material
editorial alternatiu.
Activitats vinculades:
Taller de fanzines
Dimarts 2 de març de 19.00 a 21.00 h
A càrrec de Laboratorio móvil.
Cal inscripció prèvia a partir del 23 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o al telèfon 93.450.89.17.
Amb motiu del Premi de Relats Curts – Relats en Femení i de la
celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones
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SANTA EULÀLIA

SANTA EULÀLIA
CONTES DEL MÓN DE LES GERMANES BALDUFA
Dissabte 13 de febrer
A les 11.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Tanaka Teatre
Per a infants a partir de 4 anys i les seves famílies
Teatre participatiu
A les germanes Baldufa els encanta viatjar per tot el món.
Ara són a bord d’un vaixell a alta mar, a punt per viure noves
aventures. Vols descobrir per què la mar és salada? Has parlat
mai amb peixos xerraires que concedeixen desitjos? Coneixes
alguna sirena? I gegants dormilegues? T’agradaria trobar el
tresor d’en Barba-roja?
Teatre, titelles i molts personatges per viure els contes
tradicionals de les costes de Catalunya, Egipte, Grècia, Algèria,
Itàlia i Turquia. Un viatge per diferents cultures mil·lenàries
que conviuen en tres continents amb molts elements comuns.
Converteix-te en un mariner o una marinera navegant per una
mar de diversió i submergeix-te en els sons, les històries, les
cançons i les olors de la Mediterrània.
Cal inscripció prèvia a partir del 5 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17
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21è Premi de Relats Curts

RELATS EN FEMENÍ

Es convoca la 21a edició del Premi de Relats Curts amb
l’objectiu de crear un espai de reflexió, creativitat i expressió
literària per a dones.

BASES
PARTICIPACIÓ
Poden participar en aquest premi literari dones de més de 16 anys.
REQUISITS PER PARTICIPAR-HI
Els treballs que optin al premi han de ser inèdits, de creació
pròpia, i que no hagin estat premiats anteriorment. Els relats
poden estar escrits en qualsevol de les dues llengües oficials:
català o castellà.
Cada participant podrà presentar com a màxim dos treballs,
que remetrà separadament.
Es poden presentar treballs per a qualsevol de les categories
següents:
• Categoria Jove (de 16 a 25 anys)
Prosa en català o castellà
• Categoria Adults (a partir de 26 anys)
Prosa en català o castellà
TEMÀTICA
Per a totes dues categories, en qualsevol dels dos idiomes, la
temàtica és lliure.
PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Els relats han de tenir una extensió màxima de dos fulls DIN A4
escrits amb el tipus de lletra Arial 12. Els folis cal que s’hagin
redactat per una sola cara i l’espai entre línies ha de ser senzill.
EL LLIURAMENT DELS TREBALLS
Opcions de lliurament:
• Presencialment o per correu postal al Punt d’Informació del
Centre Cívic Sagrada Família, al carrer de Provença, 480, 08025
Barcelona.
El relat original ha de dur escrit el pseudònim de l’autora i
la categoria a què es presenta a la capçalera. Ha d’anar
acompanyat d’un sobre tancat, a l’interior del qual s’hauran de
fer constar la categoria, el pseudònim i les dades personals de
l’autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica,
ciutat i codi postal).
• Per correu electrònic enviant-t’ho a info@ccsagradafamilia.net
S’ha d’enviar un missatge electrònic per cadascun dels relats
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presentats. A l’assumpte cal escriure-hi el pseudònim i la
categoria en què es concursa. Al text del missatge s’hi haurà
de fer constar: el títol, el pseudònim, la categoria, el nom i
cognoms de l’autora, l’adreça, el telèfon, l’adreça electrònica,
la ciutat i el codi postal. S’hi adjuntarà el relat, en el qual
s’indicaran el títol, el pseudònim i la categoria
Els treballs es poden presentar del 16 de novembre de 2020
al 31 de gener de 2021, dins de l’horari del Punt d’Informació
del Centre: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h;
dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i diumenges, d’11 a 14 h.
L’acte de lliurament dels premis serà el dijous 4 de març de 2021
a les 19.00 h.
EL JURAT
El jurat serà format com a mínim per tres membres, dones
vinculades directament o indirectament al món de la lectura i
la literatura en tots dos idiomes i professionals que treballin la
temàtica de gènere.
Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no
s’ajustin a les bases; escollir-ne les guanyadores; declarar
desert o compartit qualsevol dels premis; donar les mencions
honorífiques que consideri oportunes, i dirimir qualsevol
eventualitat no prevista en les bases. Totes les decisions seran
inapel·lables.
A l’hora de valorar els treballs, el jurat tindrà en compte la
qualitat literària dels relats, l’ús d’un llenguatge no sexista i un
tractament dels rols de gènere no estereotipat.
PREMIS
S’atorgarà un premi de 300 € per a cadascuna de les dues
categories (import subjecte a retenció d’IRPF).
Els premis es faran efectius mitjançant transferència bancària.
Les persones guanyadores hauran de facilitar les dades
necessàries a aquest efecte.
ALTRES CONDICIONS
Les obres premiades quedaran en poder dels organitzadors,
que es reserven el dret de publicar-les en format electrònic
o en paper. Els relats premiats es penjaran als webs dels
organitzadors.
EL FET DE PARTICIPAR EN EL PREMI
El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació
d’aquestes bases.
Organitzen el premi:
Centre Cívic Sagrada Família i
Biblioteca Sagrada Família–Josep M. Ainaud de Lasarte
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ACTIVITATS VINCULADES
ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
Dijous 4 de març
A les 19.00 h
Activitat gratuïta
Aforament limitat
Un vespre per celebrar la creativitat i l’art de l’escriptura
signada per dones.
Lectura del veredicte del jurat i dels relats guanyadors.
Recital poètic a càrrec de Sònia Moll i Txus Garcia
Cal inscripció prèvia a partir del 25 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o al telèfon 93.450.89.17.
“NEGRA I ESCRIPTORA”
Dilluns 1 de febrer
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Desirée Bela-Lobedde
Xerrada
Desirée Bela-Lobedde, activista i comunicadora dedicada a
l’activisme estètic i autora del llibre Ser mujer negra en España,
compartirà la seva experiència com a dona negra i escriptora.
Una ocasió per conèixer de primera mà el seu procés creatiu
i parlar sobre el paper de les escriptores afrodescendents al
nostre país.
Cal inscripció prèvia a partir del 25 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o al telèfon 93.450.89.17.
WORKSHOP SLAMMERS
Del 2 al 23 de febrer
Dimarts de 18.00 h a 19.30 h
A càrrec de Poetry Slam Barcelona
Taller
Poesia performativa, poesia en escena. L’slam és avui dia un
dels moviments poètics més vitals i amb més projecció. Si
voleu aprendre’n, desenvolupar-vos-hi i tenir nocions de com
cal fer-ho en públic, apunteu-vos-hi! Inclou quatre sessions
de treball i, com a cloenda, podreu mostrar la vostra feina en
la sessió Slammers en acció, l’1 de març, dins del programa
d’activitats del premi Relats en Femení.
Cal inscripció prèvia a partir del 19 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o al telèfon 93.450.89.17.
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ESPECTACLES INFANTILS

EXPOSICIÓ “PLEGADES. PRÀCTIQUES EDITORIALS DE
DONES DE BARCELONA & RODALIES”
Del 23 de febrer al 21 de març
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec d’Espai Brut (@espaibrut)
Edició
Exposició col·lectiva de fanzines i altres pràctiques editorials
independents.
Una mostra de dones transgressores, que aporten una nova
visió del món.
El fanzine ha estat sempre relacionat amb els marges i
la contracultura, una fórmula per omplir els buits de les
publicacions comercials i donar a conèixer noves autories
artístiques alternatives.
En el context de pandèmia mundial, fa gairebé un any que
no s’organitza cap trobada o fira al voltant d’aquest tema. Per
aquest motiu diverses artistes locals, comissariades per Espai
Brut, ens conviden a gaudir d’aquesta producció de material
editorial alternatiu.
Activitats vinculades:
Taller de fanzines
Dimarts 2 de març de 19.00 a 21.00 h
A càrrec de Laboratorio móvil.
Activitat gratuïta per a adults
Cal inscripció prèvia a partir del 23 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o al telèfon 93.450.89.17.
SLAMMERS EN ACCIÓ
Dilluns 1 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Mostra en directe
Sessió de cloenda oberta al públic del taller de formació
Slammers, on podreu descobrir el talent de les persones
participants i submergir-vos en el món de la poesia performativa
i la poesia en escena.
Cal inscripció prèvia a partir del 22 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o al telèfon 93.450.89.17.
BLOG DE RELATS EN FEMENÍ
Segueix tota l’actualitat del premi a premirelatsenfemeni.cat
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PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS I FAMÍLIES
EL RATOLÍ FREDERICK
Dijous 18 de febrer
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de Cacauet Teatre
Per a infants de 10 mesos a 3 anys acompanyats d’un adult
Música i titelles
Adaptació del conte de Leo Lionni: en Frederick amb titelles,
cançons i alguna poesia.
Cada tardor els ratolins acaben de recollir tot el que els cal
per passar l’hivern. Apleguen grans de blat i civada, palla i
aglans... però el ratolí Frederic recull rajos de sol i altres
meravelles per poder passar un hivern sense gana, ni set ni
buidor! Al contrari, així estaran ben plens d’aquella escalfor
que donen les paraules i la música...
Un cop a dins del cau en Frederick muntarà tot un teatrí per fer
passar una bona estona a tots els ratolins i ratolines, perquè
no només viuen de menjar i dormir, també es volen sentir vius
i es volen divertir.
Cal inscripció prèvia a partir de l’11 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.

CABRES CABRETES
Dijous 18 de març
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de mOn mas
Per a infants d’1 a 3 anys acompanyats d’un adult
Contes
Cabres cabretes, què ha passat, l’herba s’ha acabat?
Per menjar, el pont cal travessar.
Sota el pont hi viu un ogre terrible, aspre i horrible que se les
vol menjar. Què passarà?
Prepara el nas, l’orella, la mà, aquest conte és a punt de
començar.
Cal inscripció prèvia a partir de l’11 de març a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
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ESPECTACLES INFANTILS

PER A INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS I FAMÍLIES
CONTES DEL MÓN DE LES GERMANES BALDUFA
Dissabte 13 de febrer
A les 11.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Tanaka Teatre
Per a infants a partir de 4 anys i les seves famílies
Teatre participatiu
A les germanes Baldufa els encanta viatjar per tot el món.
Ara són a bord d’un vaixell a alta mar, a punt per viure noves
aventures. Vols descobrir per què la mar és salada? Has parlat
mai amb peixos xerraires que concedeixen desitjos? Coneixes
alguna sirena? I gegants dormilegues? T’agradaria trobar el
tresor d’en Barba-roja?
Teatre, titelles i molts personatges per viure els contes
tradicionals de les costes de Catalunya, Egipte, Grècia, Algèria,
Itàlia i Turquia. Un viatge per diferents cultures mil·lenàries
que conviuen en tres continents amb molts elements comuns.
Converteix-te en un mariner o una marinera navegant per una
mar de diversió i submergeix-te en els sons, les històries, les
cançons i les olors de la Mediterrània.
Cal inscripció prèvia a partir del 5 de febrer a les 9.00 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 93.450.89.17.
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GENER

Del 26 gener
al 18 de febrer

Exposició: “El Venadito”
Inauguració: Dimarts 26 a les 19.30 h
en línia des del canal d’Instagram
@centrecivicsafa

p. 09

dj.28

20.00 h

Concert: Sandra Bautista
Cal inscripció prèvia a partir del 21
de gener

p. 05

dv.29

A les
18.30h
i a les
19.30h

Visita guiada exposició: “El venadito”
Cal inscripció prèvia a partir
del 22 de gener

p. 09

dl. 1

19.30h

Conferència: “Negra i escriptora”
Cal inscripció prèvia
a partir del 25 de gener

p. 02

Del
2 al
23 de
febrer

dt.
18.00h
a
19.30 h

Workshop: Slammers
Cal inscripció prèvia
a partir del 19 de gener

p. 04

dj. 4

20.00 h

Concert: Gràcies, Ludwig
Cal inscripció prèvia
a partir del 28 de gener

p. 07

dv. 5

18.00h

Taller Equitèxtil
Cal inscripció prèvia
a partir del 29 de gener

p. 09

dl. 8

17.30 h

Conferència:
“Educar i acompanyar sense
angoixar-se”
Cal inscripció prèvia
a partir de l’1 de febrer

p. 03

dj. 11

20.00 h

Concert: Kids from Mars
Cal inscripció prèvia
a partir del 4 de febrer

p. 05

11.00 h

Espectacle infantil: Contes del món de
les germanes Baldufa
Per a infants a partir de 4 anys
i les seves famílies
Cal inscripció prèvia
a partir del 5 de febrer

p. 03

FEBRER

ds. 13
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FEBRER
Espectacle infantil: El ratolí Frederick
Per a infants de 10 mesos a 3 anys
acompanyats d’un adult
Cal inscripció prèvia
a partir de l’11 de febrer
Preu: 3,00 €

p. 16

23 febrer al 21
març

Exposició: “PLEGADES. Pràctiques
editorials de dones de Barcelona &
Rodalies”

p. 10

dj.25

20.00 h

Concert: Le Nais
Cal inscripció prèvia
a partir del 18 de febrer

p. 06

dl. 1

20.00 h

Mostra en directe: Slammers en acció.
Cal inscripció prèvia
a partir del 22 de febrer

p. 15

dt. 2

19.00 h

Taller de fanzines
Cal inscripció prèvia
a partir del 23 de febrer

p. 10

dj. 4

19.00 h

Relats en Femení: Acte de lliurament
de premis
Cal inscripció prèvia
a partir del 25 de febrer

p. 14

dj. 11

19.30 h

Cinema: “Cicle de Cinema Africà i Dona”
Cal inscripció prèvia
a partir del 4 de març

p. 01

dj.18

17.30 h

Espectacle infantil: Cabres cabretes
Per a infants d’1 a 3 anys
Cal inscripció prèvia a partir de
l’11 de març – Preu: 3,00 €

p. 16

dl. 22

17.30h

Conferència: “Acompanyant les
emocions”
Cal inscripció prèvia
a partir del 15 de març

p. 03

dj. 25

20.00 h

Concert: Cor Blanc
Cal inscripció prèvia
a partir del 18 de març

p. 06

dv. 26

20.00 h

Teatre: Under the pelucas
Cal inscripció prèvia
a partir del 19 de març

p. 08

dj. 18

17.30 h

MARÇ
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ADREÇA

C/ Provença, 480
Tel. 93 450 89 17
info@ccsagradafamilia.net
Metro: L2 i L5 Sagrada Família
Bus: 19, 33, 34, V21, H10, B24
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 d’11 h a 14 h.

Sala
d’actes

Districte de
l’Eixample
@centrecivicsafa

