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CONFERÈNCIES

PARLEM DE LA INFÀNCIA
“LLIBERTINATGE O AUTORITARISME.
HI HA ALGUN PUNT ENTREMIG?”
Dimarts 26 d’octubre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Espai BES
Conferència
Sovint ens és difícil percebre la fina línia que hi ha entre educar
amb llibertat i educar amb llibertinatge. Quina diferència hi ha
entre educar amb respecte i educar sense límits? Com podem
donar resposta de forma equilibrada als seus desitjos i les
seves necessitats? No us ha passat mai que acabeu anant
d’un extrem a un altre i després us sentiu fatal? A vegades els
nostres petits prínceps i princeses es converteixen en petits
dictadors o dictadores. Com li dic que no sense sentir-me
malament o sense que acabi fent una rebequeria? En algunes
ocasions els pares i mares ens tirem pedres a la pròpia teulada.
Cal inscripció prèvia a partir del 19 d’octubre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
“CREIXENT EN FAMÍLIA”
Dimarts 30 de novembre
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de COS
Conferència
Per a les famílies que esperen l’arribada d’un segon fill o filla,
donarem espai i temps per connectar amb la nova criatura.
Reflexionarem sobre l’experiència viscuda per donar pas a
una altra de nova. A més, la inclourem dins la dinàmica familiar
amb nous ritmes i dinàmiques. És important entendre el lloc,
les inquietuds i les il·lusions del vostre primer fill o filla i com
preparar-lo per a les noves vivències. Escoltar i compartir les
necessitats que apareixeran com a nova família és necessari
per poder cuidar-nos i acceptar les nostres emocions.
Cal inscripció prèvia a partir del 23 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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EXPOSICIONS

EXPOSICIONS
“LA XARXA ÉS NOSTRA”
Del 2 al 25 novembre
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec de Donestech
Amb el suport de Lara Martínez i artistes convidades
Art digital
Projecte expositiu col·lectiu entorn de les violències digitals
masclistes i de l’autodefensa feminista. Mitjançant diferents
creacions i una campanya inspirada en els ciberfeminismes,
s’identificaran els tipus de violències masclistes digitals i
possibles respostes i apropiacions feministes de les xarxes.
Cap agressió sense resposta, la xarxa és nostra!
Activitat en el marc de la campanya “A la xarxa lliures i
segures”, el projecte guanyador del XV Premi 25N.
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Inauguració:
Dimarts 2 de novembre, a les 19.00 h
Cal inscripció prèvia a partir del 26 d’octubre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
Activitats vinculades:
BANDERA COL·LECTIVA CIBERFEMINISTA
Dilluns 8 de novembre
De 18.30 h a 20.30 h
A càrrec d’Irma Marco
Taller
L’artista Irma Marco conduirà un taller per elaborar de manera
col·lectiva una banderola de grans dimensions. Aquesta
mostrarà un missatge emblemàtic, recull i fruit dels processos
previs compartits a través de les accions conduïdes per
Donestech i les convidades, en el marc de “La xarxa és nostra”.
Cal inscripció prèvia a partir del 2 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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EXPOSICIONS

F5, CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DIGITALS
Dilluns 15 de novembre
De 18.30 h a 20.30 h
A càrrec de Donestech
Xerrada-taller
Activitat adreçada especialment a dones i persones LGTBIQ+
per conèixer i identificar les violències digitals masclistes i
disposar d’eines per autodefensar-se i fer-hi front, tant de
manera individual com col·lectiva.
Cal inscripció prèvia a partir del 8 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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EXPOSICIONS

ALTRES EXPOSICIONS
“RESISTÈNCIES DE DONES A CATALUNYA I PALESTINA”
De l’1 al 29 d’octubre
Activitat gratuïta al vestíbul de l’espai polivalent
A càrrec d’Hèlia Dones
Mostra de fotografies i relats realitzada per dones diverses,
supervivents de violències masclistes diverses. Perquè
les violències masclistes neixen d’un sistema patriarcal,
racista, classista, capacitista i LGTBIfòbic que ens travessa
de diferents formes i en múltiples àmbits i que vulnera els
nostres drets humans més fonamentals aquí i arreu. Recull
testimoniatges reals de dones supervivents per mitjà de
fotografies simbòliques i relats personals, vinculades a
l’associació Hèlia de Catalunya i a l’organització Family
Defense Society de Palestina, mitjançant el seu refugi per a
dones a la ciutat de Nablus.

04

MÚSICA

ARA TOCA...
SOUL’S STRINGS
Dijous 21 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Momi Maiga: kora i veus
Miquel Ubach: guitarra, baix elèctric i veus
Roger Martínez: bateria, percussió i veus
Soul’s Strings és una representació íntima del diari musical
en constant evolució de Momi Maiga. És un espectacle que
crea un ambient ple de calidesa, tendresa, alegria i sorpresa.
Algunes obres neixen a l’habitació de la casa on vivia Momi al
Senegal, d’altres sorgeixen de la fusió amb la cultura musical
que descobreix en viure a Catalunya. Es tracta, doncs, d’una
trajectòria vital entre dos mons, presentada a través de
composicions fresques i emocionants. La kora s’acompanya
de la guitarra, la percussió i els cors.
Cal inscripció prèvia a partir del 14 d’octubre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
BO NTINDINU DJA
Dijous 2 de desembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Mû Mbana: veu, guitarra i percussions
Feliciano GZ: saxo, clarinet i flautes
Un concert amb fortes arrels de Guinea Bissau i Llatinoamèrica,
amb una mescla de gèneres com el jazz i músiques ètniques
de diferents països que aquests dos músics inquiets han anat
recollint al llarg dels anys.
Cal inscripció prèvia a partir del 25 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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MÚSICA

CLÀSSICA
LES DONES DE MOZART
Dijous 7 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Romina Krieger: soprano
Olga Kobekina: piano
Maria Voronkova: divulgadora musical
Un viatge a través de l’univers femení de Mozart de la mà
de tres dones: la soprano Romina Krieger, la pianista Olga
Kobekina i la presentadora i actriu Maria Voronkova.
Un recorregut per les millors i més conegudes òperes del
gran geni, en veu de les protagonistes femenines. Coneixerem
l’amor jove i desesperat de Pamina a La flauta màgica, ens
divertirem amb els consells de la desvergonyida Despina, la
serventa de Così fan tutte, podrem caure rendits a la innocent
seducció de Zerlina de Don Giovanni i deixar-nos robar el cor
per l’elegància de Susanna de Les noces de Fígaro i moltes
altres protagonistes...
Cal inscripció prèvia a partir del 30 de setembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
JOIES HISPANES
Dijous 4 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Elena Zelaya: soprano
Macarena Valladares: piano
Un recorregut multicultural a través de la cançó per a veu
soprano i piano, amb textos en portuguès, castellà i català
que ens permetran evocar les poesies i sonoritats de diferents
regions del món. El duo, format per una soprano costariquenya i una pianista xilena, cerca remarcar la labor dels
compositors europeus i llatinoamericans en un homenatge a la
diàspora musical present en cadascuna de les obres.
Cal inscripció prèvia a partir del 28 d’octubre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.

06

ARTS ESCÈNIQUES

ATTREZZOS
ANA I SERAFÍN, INQUILINOS DE LA PERIFERIA
Dijous 14 d’octubre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Factoría Los Sánchez i La Nave va
Teatre
Ana i Serafín viatgen a Barcelona l’any 1962, fugint d’una
Còrdova extremament pobra. Arriben a la Ciutat Comtal de nit,
amb una maleta i un matalàs com a única pertinença. Tot i
viure sempre a la perifèria de la societat, són feliços, malgrat la
pobresa, la demència... Som el que som per tot el que van fer
ells i tantes persones com elles, som aquí damunt les espatlles
de gegants. Què deixem enrere quan emigrem? Què és la
identitat? Tothom som Ana i Serafín.
Cal inscripció prèvia a partir del 7 d’octubre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
CHECK-IN
Dijous 11 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Leftovers
Activitat emmarcada en el HOP 2021,
11es Trobades de Dansa i Cultura Urbana
Danses urbanes contemporànies
La companyia de dansa Leftovers marxa de gira mundial per
primera vegada i viatjarà a l’Índia, el Japó, els Estats Units
i Barcelona. Ho tenen tot calculat a la perfecció: la ruta, els
espectacles, els diferents vestuaris... Però el que comença
com el viatge més emocionant de les seves vides acaba sent
una cosa que hauràs de veure perquè t’ho puguis creure.
Cal inscripció prèvia a partir del 4 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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ARTS ESCÈNIQUES

COSPRESS
Dijous 25 de novembre
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Cia. Kimani
Teatre físic
COSPRESS és un espectacle de teatre físic, d’objectes i sense
paraules. Amb un to poètic, irònic i surrealista, l’obra parla de
l’obsessió pel culte al cos. Mostra dues dones víctimes de la
seva pròpia lluita per aconseguir l’encaix en el model perfecte.
Acariciant la mort, a qui obeeixen com si fossin marionetes
sense voluntat pròpia, arribaran a la no acceptació i a la
bogeria.
Xerrada postfunció amb les intèrprets Cristina Aguirre i Helena
Canas.
Cal inscripció prèvia a partir del 18 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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ESPECTACLES INFANTILS

PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS I FAMÍLIES
LA MAMA DELS ARBRES
Dijous 18 de novembre
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de Fes-t’ho com vulguis
Per a infants de 2 i 3 anys acompanyats d’un adult
Titelles
Quan la terra està erma, està demanant ajuda. Li cal la seva
catifa verda. (Wangari Maathai)
En una terra on la natura és rica i abundant, hi viuen en
harmonia les persones, els animals i la vegetació. La cobdícia
d’altres humans farà malbé aquest equilibri i posarà en greu
perill la seva riquesa natural. Wangari i les dones dels pobles
decideixen fer front al desastre amb un senzill gest ple de
determinació: tornar a plantar milers d’arbres a la seva terra.
Cal inscripció prèvia a partir de l’11 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
EL CARGOL POL I EL PONIOL
Divendres 3 de desembre
A les 11.00 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de Gina Clotet
Per a infants de 6 mesos a 3 anys acompanyats d’un adult
Contes
El cargol no pot arrencar l’herba de poniol que li farà passar
el mal de panxa. Per sort, tot d’animalons l’ajudaran a estirar
mentre canten boniques cançons.
Espectacle de petit format basat en el conte homònim amb el
suport de ninots de patchwork.
Cal inscripció prèvia a partir del 26 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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ESPECTACLES INFANTILS

PER A INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS I FAMÍLIES
PARKING DAY
Divendres 17 de setembre
A les 16.30 h
Activitat gratuïta
Per a infants a partir de 4 anys i les seves famílies
Activitat lúdica de conscienciació
Per reivindicar l’espai que ocupen els cotxes a les ciutats
organitzem un conjunt de propostes per gaudir d’una tarda al
carrer. Oferim un intercanvi d’objectes per fomentar el consum
responsable entre els ciutadans i les ciutadanes del barri.
D’altra banda, també hi podreu trobar un espai de lectura i
consulta de llibres relacionats amb la cura del medi ambient,
a més d’una zona infantil on hi haurà joguines creades a partir
de peces reciclades.
Cal inscripció prèvia a partir del 10 de setembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
Al xamfrà del Centre Cívic (carrer de Padilla cantonada amb el
carrer de Provença)
MISS MARGUERITA
Diumenge 17 d’octubre
A les 11.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Jessica Arpin
Per a tots els públics (infants, joves i grans)
Espectacle
Li encanta fer pizzes, però segurament si us n’ofereix una no
en voldreu... Admireu-la, pomposa, vestida amb el seu elegant
davantal, amb una destresa digna de la màfia. Prepara la pizza
amb les mans, els peus, amb tot el cos...
No us perdeu el darrer espectacle de Jessica Arpin, artista de
circ, clown, actriu i exploradora, i veniu a conèixer les seves
noves peripècies i acrobàcies!
Cal inscripció prèvia a partir del 8 d’octubre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
Al pati interior del Centre Cívic.
Amb motiu de la Festa de Tardor del barri.
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ESPECTACLES INFANTILS

DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DELS INFANTS
Divendres 19 de novembre
A les 16.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Pau Segalés, Xarranca i l’Aula Ambiental de la
Sagrada Família
Per a infants a partir de 2 anys i les seves famílies
Activitat lúdica
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Drets
dels Infants oferim una tarda de jocs al parc amb una instal·lació
anomenada Trepitgem Fusta, on la protagonista és la fusta.
A partir de diferents propostes podrem experimentar amb
aquest material i posar a prova les nostres habilitats motrius
i l’enginy. A més, els infants podran jugar amb diferents oficis
imitant les persones adultes amb les food trucks del happy
market. També hi haurà la participació de l’Aula Ambiental
de la Sagrada Família amb una proposta dirigida a la petita
infància.
Cal inscripció prèvia a partir del 12 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
Als jardins Agustí Centelles (c/ de Roger de Flor, 191).
RENOVA LES TEVES JOGUINES
Divendres 26 de novembre
A les 16.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Aula Ambiental de la Sagrada Família
Per a infants a partir de 4 anys i les seves famílies
Activitat lúdica
El projecte “Renova les teves joguines” celebra el seu desè
aniversari, per això organitza una tarda de conscienciació, on
a més de dur a terme una recollida i intercanvi de joguines
es farà un taller de confecció de ninots de peluix i alguna
sorpresa més.
Cal inscripció prèvia a partir del 19 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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ESPECTACLES INFANTILS

PARAULA D’UNA NENA NEGRA
Dissabte 27 de novembre
A les 11.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Maisa Sally-anna Perk (associació Hibiscus)
Xarxa BCN Antirumors – Ajuntament de Barcelona
Per a infants a partir de 4 anys i les seves famílies
Conte teatralitzat
La Sally és una nena negra que té una família multicultural. Cada
ancestre prové d’un altre país i això li sembla superfascinant.
Ella sap que algun dia també viatjarà a un altre país, i finalment
ve a viure aquí. La protagonista viu la seva primera experiència
racista i quan arriba a casa i s’estira al seu llit, comença un
viatge pels països dels seus besavis i besàvies, avis i àvies,
pare i mare. El final del seu viatge és una veritable celebració.
Cal inscripció prèvia a partir del 19 de novembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
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BCN CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

BARCELONA CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ
SOSTENIBLE A LA SAGRADA FAMÍLIA I CAMP
D’EN GRASSOT
Activitats incloses en el programa d’activitats de la Xarxa de
Centres Cívics en el marc de Barcelona Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible.
Organitzat pel Centre Cívic Sagrada Família i el Centre Cívic
La Sedeta.

CICLE DE XERRADES “SALUT I ALIMENTACIÓ”
TALLER SOBRE TRAÇABILITAT I ETIQUETATGE DELS
PRODUCTES ALIMENTARIS
Dilluns 18 d’octubre
A les 19.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Dra. Carmen Ferrer, llicenciada en Farmàcia i
professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
Hi col·labora: Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan
En aquest taller es duran a terme activitats que permetin
interpretar adequadament l’etiquetatge dels productes
alimentaris amb l’objectiu de saber analitzar la informació que
ens proporcionen les etiquetes, els ingredients que contenen,
la seva procedència, la caducitat o el consum preferent, etc.,
així com saber identificar i interpretar la informació nutricional
que incorporen molts productes alimentaris que consumim.
Cal inscripció prèvia a partir del 4 d’octubre a les 9.00 h a
informacio@cclasedeta.cat o bé contactant-hi als telèfons 932
073 703 / 934 591 228.
Al Centre Cívic La Sedeta (c/ de Sicília, 321).
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BCN CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

PLANIFICACIÓ DE MENÚS SALUDABLES I SOSTENIBLES
AMB ALIMENTS DE TEMPORADA I PROXIMITAT
Dimecres 20 d’octubre
A les 19.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Dra. Glòria Gómez, dietista-nutricionista,
llicenciada en Ciències Biològiques i professora de la Facultat
de Ciències de la Salut Blanquerna
Hi col·labora: Casal de Barri Espai 210
Es proporcionaran les bases d’una alimentació saludable
fomentant els canvis cap a una alimentació més òptima i
es treballaran estratègies per aprendre a planificar menús
equilibrats i variats fets amb aliments de temporada, de
proximitat i que siguin sostenibles.
Cal inscripció prèvia per correu electrònic a informacio@
espai210.org o al telèfon 932 653 645.
Al Casal de Barri Espai 210 (c/ de Padilla, 210).
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BCN CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

ESTRATÈGIES “APROFITAIRES”
Dijous 21 d’octubre
A les 19.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Marta Solans i Caro Zerpa de Cuchara
Taller participatiu
Si menjar és un acte polític, les estratègies al voltant de
l’aprofitament alimentari són una forma d’activisme de base:
de contacte amb la terra i la producció d’allò que mengem,
de qüestionament entorn de la distribució alimentària i de
visibilització de l’economia de les cures.
Amb aquesta activitat, des de Cuchara us proposem fer-nos
preguntes, lligar caps i, sobretot, tocar aliments, posant en
valor aquests aliments i també els altres éssers involucrats en
tot el seu cicle.
Cal inscripció prèvia a partir del 4 d’octubre a les 9.00 h a
informacio@cclasedeta.cat o bé contactant-hi als telèfons 932
073 703 / 934 591 228.
Al Centre Cívic La Sedeta (c/ de Sicília, 321).
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BCN CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

CINEMA
DESPUÉS DE LAS OCHO
Dimarts 19 d’octubre
A les 19.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la productora Bruna
Projecció documental i dinàmica participativa
Después de las ocho és un film documental fet arran de
l’alçament racista d’El Ejido, l’any 2000, i les diverses cares
d’un conflicte que s’ha anat expandint al llarg de les darreres
dècades a través de la transformació del sud dels Pirineus en
un solar per a l’agroexportació, l’extractivisme, l’explotació, la
xenofòbia i l’emergència de l’extrema dreta.
Comptarem amb la productora Bruna, cooperativa autora del
documental i amb les persones que van realitzar el documental.
A continuació es dinamitzarà el joc de taula Fronteres Invisibles.
Cal inscripció prèvia a partir del 7 d’octubre a partir de les
9.00 h a ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt
d’Informació del Centre al telèfon 934 508 917.
A la sala d’actes del Centre Cívic Sagrada Família.
Organització:
Casal de Barri Espai 210, Aula Ambiental de la Sagrada Família,
Pla Comunitari Sagrada Família i Centre Cívic Sagrada Família
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BCN CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

UNA CONVERSA SOBRE EL MENJAR I LA CIUTAT
Dijous 28 d’octubre
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec del grup de recerca Habitar de la UPC
Projecció documental i taula rodona
El menjar té una gran presència al carrer i desencadena
nombroses accions en l’espai públic. És actualment urbanisme
i urbanitat, i el vehicle més clar per relacionar l’espai privat
amb l’espai públic. Una manera de prendre el pols a la ciutat.
El curtmetratge Una conversa sobre el menjar i la ciutat recull
una conversa al voltant d’una taula en què els comensals
(arquitectes, periodistes, geògrafs, politòlegs i antropòlegs)
comparteixen la seva percepció sobre aquest fenomen urbà.
Parlarem de la llarga tradició de la presència dels aliments i
del menjar a Barcelona i veurem com aquesta s’ha transformat
durant els darrers anys.
Cal inscripció prèvia a partir del 4 d’octubre a les 9.00 h a
informacio@cclasedeta.cat o contactant-hi als telèfons 932 073
703 / 934 591 228.
A la sala d’actes del Centre Cívic La Sedeta (c/ de Sicília, 321).
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BCN CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

PODCAST
ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
Presentació el dissabte 23 d’octubre
A càrrec de Radio La caníbal
Podcast
Podcast de Radio La caníbal entorn de l’alimentació. Ens
acostarem a les veus de cooperatives, productors, grups i
projectes, que actuen des de la Sagrada Família fins al Camp
d’en Grassot, que repensen com habitem la ciutat, com cal
transformar els nostres hàbits de consum, com s’ha de tractar
la salut holísticament i com ens relacionem amb veïns i veïnes
i amb el planeta. Volem recollir les experiències que fa temps
que tenen lloc als nostres barris i donar-los veu.
El podcast es presentarà el dissabte 23 d’octubre dins de la
jornada “Cuidem el planeta: reaprofitem!”, amb presència de les
cooperatives, grups i projectes que hi col·laboren. El podcast
estarà disponible a Radio La caníbal, al web del Centre Cívic
Sagrada Família i al web del Centre Cívic La Sedeta.

JORNADA
“CUIDEM EL PLANETA: REAPROFITEM!”
Dissabte 23 d’octubre
D’11.00 h a 14.00 h
Activitat gratuïta
Jornada inspiradora a l’entorn de l’alimentació i les cures, per
replantejar-nos els nostres costums, conèixer altres alternatives
properes, gaudir de tallers, explicacions, presentacions,
debats i moltes coses més.
Activitats relacionades amb la presentació de la guia sobre com
fer àpats d’aprofitament, que dedica una part a les tècniques
per conservar aliments i una altra a la dimensió més social
i comunitària de l’alimentació; la presentació del podcast de
Radio La caníbal, amb la presència de les cooperatives, grups
i projectes que hi participen; l’espai d’intercanvi d’experiències
i interrelacions, espigolada pels supermercats del barri i un
dinar comunitari (si la situació de la covid ho permet).
Cal inscripció prèvia a partir del 4 d’octubre a les 9.00 h a
informacio@cclasedeta.cat o contactant-hi als telèfons 932 073 703
o 934 591 228.
A la plaça de La Sedeta (davant del Centre Cívic).
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SETMANA LGTBI+

Nosaltres: 5a Setmana LGTBI+
Del 28 de setembre al 4 d’octubre
Organització: Biblioteca Sagrada Família-Josep Maria Ainaud
de Lasarte i Centre Cívic Sagrada Família
Hi col·labora:
Feminismes i LGTBI-Districte de l’Eixample, Associació Xarxa
Dos Deu, Casal Infantil Sagrada Família, Fundació Enllaç,
Llibreria La Caníbal, Llibreria Cómplices, Llibreria Antinous,
Famílies LGTBI, Observatori contra l’Homofòbia, Gais positius,
PRISMA, Centre LGTBI de Barcelona, Xarxa BCN Antirumors
– Ajuntament de Barcelona, El Visor-Espai Fotogràfic, Futch
Club, Dona Cançó, ACATHI i Africadoolu.
El Centre Cívic Sagrada Família i la Biblioteca Sagrada
Família-Josep Maria Ainaud de Lasarte organitzen la 5a 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.
“HOJAS DE OTOÑO”
Del 13 de setembre al 6 d’octubre
Lloc: sala d’exposicions Àlex García del Centre Cultural
Sagrada Família
A càrrec de Hanna Jarzabek (Polònia, 1976)
Exposició fotogràfica
Projecte documental en què persones LGTBI+ comparteixen
les seves històries i les pors que afronten a la tardor de la seva
vida. Davant d’estereotips com ara que els gais són joves,
sexualment actius i amb recursos econòmics i el tabú de la
gent gran i el sexe, el projecte convida a reflexionar sobre
realitats properes i sovint ignorades i invisibilitzades, com la
tornada a l’armari de les persones grans LGTBI+, que molts
cops han d’acabar vivint soles tot i tenir parella.
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“HO ÉS - NO HO ÉS”
Del 27 de setembre al 4 d’octubre
De 18.00 h a 21.00 h
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de Jordi & Tabare, El Visor-Espai Fotogràfic
Projecció de fotografies
Vivim en un món indiscutiblement divers, tant en l’àmbit
personal com en el social: les persones tenim una multiplicitat
d’opcions que fan del nostre entorn un espai on conflueixen
moltes maneres de veure i viure la vida. Aquesta heterogeneïtat
ha portat molta gent a tenir la imperiosa necessitat de
classificar tothom per raó de les seves diferències i a fer-se
l’eterna pregunta: “ho és o no ho és?”. Però realment som tots
tan diferents?
CRIANÇA LLIURE D’ESTEREOTIPS SEXISTES
Dilluns 27 de setembre
A les 17.30 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de La Ciranda, www.laciranda.com
Xerrada presencial i en línia
La configuració del gènere es construeix des de la primera
infància i moltes famílies i professionals ens sorprenem dels
estereotips i rols que expressen i reprodueixen els infants.
En aquesta xerrada donarem claus per reflexionar sobre la
construcció dels gèneres, més enllà del binarisme de gènere,
i incloure diferents actituds i propostes per a una criança lliure
d’estereotips sexistes.
Cal inscripció prèvia a partir del 20 de setembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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DIVERSAS MAS NÃO DISPERSAS
Dilluns 27 de setembre
A les 20.00 h
Lloc: Llibreria La caníbal SCCL (c/ de Nàpols, 314)
A càrrec de Futch Club i La caníbal SCCL
Trobada (per a persones LGTBIQ+)
Reprenem el meravellós lema de Jaqueline Jesus “Diversas
mas não dispersas”, que adornava una samarreta que lluïa
Marielle Franco, per convidar-vos a aplegar-nos i articularnos. Les persones dissidents del sistema sexe/gènere ens
trobem sovint disperses i amb mancança d’espais de relació,
comunitat, articulació col·lectiva. La diàspora, el racisme,
l’explotació laboral, la precarietat, la invisibilització de classe,
la cooptació dels moviments, les regulacions de la pandèmia,
les derives punitivistes i els diversos sostres i murs de vidre
d’aquesta ciutat sumen a aquesta dispersió. Proposem una
trobada per discutir aquestes qüestions i d’altres i compartir
recursos.
Cal inscripció prèvia a info@lacanibal.net
SAC DE RONDALLES. HISTÒRIES IMPROVISADES
Dimarts 28 de setembre
A les 17.30 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
Per a infants a partir de 4 anys i famílies
A càrrec d’Impro Barcelona
Contes
A partir dels suggeriments del públic i per mitjà d’un actor o d’una
actriu improvisador/a, Impro Barcelona crea contes en directe.
Com ho fa? Llegint el fragment d’un llibre i desenvolupant-lo,
demanant al públic el títol d’un possible llibre, un lloc, un país
on pugui començar una història, un personatge... i sobretot
amb molta imaginació. Les possibilitats són infinites i fan que
cada conte sigui únic i irrepetible.
Cal inscripció prèvia a partir del 21 de setembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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ELS DRETS LGTB AMB MIRADA INTERCULTURAL
I INTERSECCIONAL
Dimarts 28 de setembre
A les 19.30 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi)
Xarxa BCN Antirumors – Ajuntament de Barcelona
Xerrada-taller
Presentarem i contrastarem diferents discursos i realitats sobre
el garantiment, la promoció i la vulneració dels drets LGBT.
Des d’un marc interseccional analitzarem les generalitzacions,
els reduccionismes i els elements discriminatoris subjacents
per adoptar un paper actiu en la detecció i la desactivació de
violències i actituds racistes vers la societat en general i les
comunitats LGBT en particular.
Cal inscripció prèvia a partir del 21 de setembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
FIRA NOSALTRES
Dimecres 29 de setembre
De 18.00 h a 20.30 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, recursos, recomanacions
i guies de lectura, i algunes de les darreres novetats editorials.
ESTAMPACIÓ TÈXTIL
Dimecres 29 de setembre
De 18.30 h a 20.30 h
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de Patricia Gómez
Taller
Vine amb la teva samarreta, tote bag o qualsevol altra peça
tèxtil i estampa-hi el teu lema LGTBI+.
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SET FOTOGRÀFIC: HO ÉS - NO HO ÉS
Dimecres 29 de setembre
De 18.30 h a 20.30 h
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de Jordi & Tabare, El Visor-Espai Fotogràfic
Acció fotogràfica
Jordi & Tabare munten un set fotogràfic professional i ens
conviden a fotografiar-nos de dos en dos per parlar sobre
la dicotomia homosexual/heterosexual i reflexionar sobre la
diversitat. Què som realment? De veritat som tots tan diferents?
VIOLETES
Dijous 30 de setembre
A les 18.00 h
Lloc: Espai de Suport
(2a planta del Centre Cultural Sagrada Família)
A càrrec de la Cia. Miquel Barcelona
Amb la col·laboració de Fundació Enllaç
Col·loqui
Trobada amb els artistes Miquel Barcelona i Martí Güell per
explorar i conèixer les vivències de l’època de postguerra de
perfils homosexuals. Activitat emmarcada en el procés de
creació de Violetes, una peça dins les arts escèniques resultat
de la intersecció d’una recerca de testimonis de la postguerra
de la Guerra Civil espanyola i la recuperació del llegat cultural
artístic d’aquell temps amb l’objectiu de posar en contacte una
generació silenciada (gent gran) i les noves generacions.
Cal inscripció prèvia a partir del 23 de setembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
La peça escènica Violetes serà presentada el 7 d’octubre al
Centre Cultural Casa Elizalde.
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FLAMENCO QUEER
Dijous 30 de setembre
A les 20.00 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec de Rubén Heras (ball), Jero Férec (guitarra) i Lidia
Mora (cante)
Espectacle
Flamenco Queer proposa una sèrie de diàlegs reivindicatius a
través de la performance, la música, l’estètica i l’escenografia,
i rebutja així el binarisme de gènere tan fortament establert
en la societat i tan associat al flamenc. De la mateixa manera,
implanta en el flamenc tradicional, des d’un òptica queer,
temes socials com el VIH, el BDSM, el consentiment o la
violència intragènere.
Aquesta activitat forma part del festival Sororité, organitzat per
Dona Cançó amb el suport del Districte de l’Eixample.
Cal inscripció prèvia a partir del 23 de setembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
BIBLIOTECA VIVENT
Divendres 1 d’octubre
De 18.00 h a 20.00 h
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família
A càrrec d’ACATHI
Xarxa BCN Antirumors – Ajuntament de Barcelona
Col·loqui
Les biblioteques vivents són una dinàmica creada per
l’Associació ACATHI per donar a conèixer les històries de les
persones del col·lectiu de la dissidència sexual que arriben a
Barcelona com a immigrants, refugiades o asilades. A través
dels relats i les memòries de les persones-llibres, es configura
un arxiu oral nou a cada trobada que contribueix a desmuntar
estereotips i prejudicis.
Cal inscripció prèvia a partir del 23 de setembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.
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LA FAMÍLIA DE LES GERMANES ALGABA
Diumenge 3 d’octubre
A les 11.30 h
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (c/ de Padilla, 210)
A càrrec de La Boia Teatre
Teatre de titelles. Activitat familiar
Aquesta és la història de la Joana i la Mariona, que són
germanes. Una d’elles haurà d’explicar a la classe que té dues
mares i, per fer-ho, rebrà l’ajuda d’una amistat molt especial,
l’ADRI, un mosquit verd que ve del Planeta Verd. L’ADRI serà
qui li donarà la joguina perfecta per demostrar que hi ha
83.521 tipus de famílies diferents al Planeta.
Cal inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al 932 653 645.
RAFIKI
Dilluns 4 d’octubre
A les 19.30 h
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família
Wanuri Kahiu. Alemanya, França, Holanda, Kenya, Sud-àfrica,
2018. Ficció. Durada: 82 min. VOSE
Cinema
“Les bones noies kenyanes són bones esposes kenyanes”,
però la Kena i la Ziki anhelen alguna cosa més. Malgrat la
rivalitat política entre les dues famílies, les noies resisteixen i
continuen sent amigues, donant-se suport mútuament per fer
realitat els seus somnis en una societat conservadora. Però
quan neix l’amor entre totes dues, no els quedarà més remei
que triar: la felicitat o la seguretat...
Debat posterior amb Cari McCay, treballadora social i
mediadora familiar. Activista antiracista i LGTB. Debat moderat
per Africadoolu.
Cal inscripció prèvia a partir del 27 de setembre a les 9.30 h a
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació
del Centre al telèfon 934 508 917.

25

CALENDARI

SETEMBRE
Del 13 de
setembre al
6 d’octubre

dv. 17

Exposició: “Hojas de otoño”
Fotografia

p. 19

Activitat lúdica de conscienciació:
Parking Day
Per infants a partir de 4 anys
i les seves famílies
Cal inscripció prèvia
a partir del 10 de setembre

p. 10

Projecció de fotografies:
“Ho és - No ho és”

p. 20

17.30 h

Xerrada presencial i en línia:
Criança lliure d’estereotips sexistes
Cal inscripció prèvia
a partir del 20 de setembre

p. 20

20.00 h

Trobada (per a persones LGTBIQ+):
Diversas mas não dispersas
Cal inscripció prèvia a info@lacanibal.net.
A la Llibreria La caníbal SCCL
(c/ de Nàpols, 314)

p. 21

17.30 h

Contes: Sac de rondalles.
Històries improvisades
Per a infants a partir de 4 anys i famílies.
Cal inscripció prèvia
a partir del 21 de setembre

p. 21

19.30 h

Xerrada-taller:
Els drets LGTB
amb mirada intercultural i interseccional
Cal inscripció prèvia
a partir del 21 de setembre

p. 22

De
18.00 h
a
20.30 h

Trobada d’entitats i llibreries
especialitzades: Fira Nosaltres

p. 22

De
18.30 h
a
20.30 h

Taller: Estampació tèxtil

p. 22

De
18.30 h
a
20.30 h

Acció fotogràfica:
Set fotogràfic: Ho és - No ho és

p. 23

16.30 h

Del 27 de
setembre al
4 d’octubre
De 18 h a 21 h

dl. 27

dt. 28

dc. 29
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18.00 h

Col·loqui: Violetes
Cal inscripció prèvia
a partir del 23 de setembre

p. 23

20.00 h

Espectacle: Flamenco Queer
Cal inscripció prèvia
a partir del 23 de setembre

p. 24

Exposició: “Resistències de Dones a
Catalunya i Palestina”

p. 04

De
18.00 h
a
20.00 h

Col·loqui: Biblioteca vivent
Cal inscripció prèvia
a partir del 23 de setembre

p. 24

dg. 3

11.30 h

Teatre de titelles:
La família de les germanes Algaba
Cal inscripció prèvia
a informacio@espai210.org
o al 932 653 645.
Al Casal de Barri Espai 210
(c/ de Padilla, 210)

p. 25

dl. 4

19.30 h

Cinema: Rafiki
Cal inscripció prèvia
a partir del 27 de setembre

p. 25

dj. 7

20.00 h

Concert: Les dones de Mozart
Cal inscripció prèvia
a partir del 30 de setembre

p. 06

dj. 14

20.00h

Teatre:
Ana i Serafín, inquilinos de la periferia
Cal inscripció prèvia
a partir del 7 d’octubre

p. 07

dg. 17

11.30 h

Espectacle: Miss Marguerita
Cal inscripció prèvia
a partir del 8 d’octubre

p. 10

dl. 18

19.00 h

Taller: Traçabilitat i etiquetatge dels
productes alimentaris
Cal inscripció prèvia
a partir del 4 d’octubre.
Al Centre Cívic La Sedeta
(c/ de Sicília, 321)

p. 13

dt. 19

19.00 h

Projecció documental i dinàmica
participativa: Después de las ocho
Cal inscripció prèvia
a partir del 7 d’octubre

p. 16

dj. 30

OCTUBRE
De l’1 al 29
d’octubre

dv. 1
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dc. 20

19.00 h

Taller: Planificació de menús saludables
i sostenibles amb aliments de temporada
i proximitat
Cal inscripció prèvia per correu electrònic a
informacio@espai210.org o al telèfon
932 653 645.
Al Casal de Barri Espai 210
(c/ de Padilla, 210)

p. 14

19.00 h

Taller participatiu:
Estratègies “Aprofitaires”
Cal inscripció prèvia
a partir del 4 d’octubre
Al Centre Cívic La Sedeta
(c/ de Sicília, 321)

p. 15

20.00 h

Concert: Soul’s Strings
Cal inscripció prèvia
a partir del 14 d’octubre

p. 05

D’11.00h
a
14.00 h

Jornada:
“Cuidem el planeta: Reaprofitem!”
Cal inscripció prèvia a partir del
4 d’octubre a informacio@cclasedeta.cat
o contactant-hi als telèfons 932 073 703
o 934 591 228.
A la plaça de La Sedeta
(davant del Centre Cívic La Sedeta).

p. 18

Presentació podcast:
Alimentació sostenible

p. 18

17.30 h

Conferència: “Llibertinatge o
autoritarisme. Hi ha algun punt
entremig?”
Cal inscripció prèvia
a partir del 19 d’octubre

p. 01

19.30 h

Projecció documental i taula rodona:
Una conversa sobre el menjar i la ciutat
Cal inscripció prèvia a partir del
4 d’octubre a informacio@cclasedeta.cat
o contactant-hi als telèfons 932 073 703 o
934 591 228.
A la sala d’actes del Centre Cívic
La Sedeta (c/ de Sicília, 321)

p. 17

dj. 21

ds. 23

dt. 26

dj. 28

28
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NOVEMBRE

Del 2 al 25 de
novembre

Exposició: “La xarxa és nostra”
Art digital
Inauguració: dimarts 2 de novembre a les
19.00 h amb inscripció prèvia
a partir del 26 d’octubre

p. 02

dj. 4

20.00 h

Concert: Joies hispanes
Cal inscripció prèvia
a partir del 28 d’octubre

p. 06

dl. 8

De
18.30h
a
20.30h

Taller: Bandera col·lectiva ciberfeminista
Cal inscripció prèvia
a partir del 2 de novembre

p. 02

dj. 11

20.00 h

Danses urbanes contemporànies:
Check-in
Cal inscripció prèvia
a partir del 4 de novembre

p. 07

dl. 15

De
18.30h
a
20.30h

Xerrada-taller: F5, contra les violències
masclistes digitals
Cal inscripció prèvia
a partir del 8 de novembre

p. 03

17.30 h

Titelles: La mama dels arbres
Per a infants de 2 i 3 anys
acompanyats d’un adult.
Cal inscripció prèvia
a partir de l’11 de novembre
Preu 3,00 €

p. 09

dv. 19

16.30 h

Activitat lúdica: Dia Internacional
dels Drets dels Infants
Per a infants a partir de 2 anys
i les seves famílies.
Cal inscripció prèvia
a partir del 12 de novembre.
Als jardins Agustí Centelles
(c/ de Roger de Flor, 191)

p. 11

dj. 25

20.00 h

Teatre físic: COSPRESS
Cal inscripció prèvia
a partir del 18 de novembre

p. 08

16.30 h

Activitat lúdica: Renova les teves joguines
Per a infants a partir de 4 anys
i les seves famílies.
Cal inscripció prèvia
a partir del 19 de novembre

p. 11

dj. 18

dv. 26

29

TALLERS TARDOR 2021

ds. 27

11.00 h

Conte teatralitzat:
Paraula d’una nena negra
Per a infants a partir de 4 anys
i les seves famílies.
Cal inscripció prèvia
a partir del 19 de novembre

dt. 30

17.30 h

Conferència: “Creixent en família”
Cal inscripció prèvia
a partir del 23 de novembre

p. 01

20.00 h

Concert: Bo Ntindinu Dja
Cal inscripció prèvia
a partir del 25 de novembre.

p. 05

11.00 h

Contes: El cargol Pol i el poniol
Per a infants de 6 mesos a 3 anys
acompanyats d’un adult.
Cal inscripció prèvia
a partir del 26 de novembre
Preu 3,00 €

p. 09

p. 12

DESEMBRE
dj. 2

dv. 3

30

ADREÇA

C/ Provença, 480
Tel. 934 508 917
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 d’11 h a 14 h.

Districte de
l’Eixample
@centrecivicsafa

