


Volem gaudir d’unes festes lliures de masclisme 
i lgtbifòbia!

Per això, durant la Festa de Tardor no es 
toleraran comportaments, actituds ni conductes 
discriminatòries.

Qualsevol agressió per motiu de gènere, 
expressió, identitat o orientació sexual 
serà condemnada i comportarà 
una resposta clara i contundent.

Així es recull al Protocol contra Agressions 
Masclistes, impulsat pel Poblet Feminista, 
que serveix per articular la conscienciació 
de totes les persones que participem 
en aquestes festes (entitats organitzadores, 
personal tècnic i veïnat), perquè en la lluita 
contra el masclisme és sempre necessària 
la corresponsabilitat de totes i tots.

El barri diem “no és no” a les agressions 
masclistes i lgtbifòbiques!

Cartell de la Festa de Tardor: Albert Campillo



Divendres 15 d’octubre
18 h La Claqueta - registre al moment
Projecció de la pel·lícula <<Algo en el aire>>
El document examina l’element més essencial per a la nostra supervivència, 
i mostra què hi ha a l’aire que respirem, els efectes que té sobre el nostre cos 
i com les noves tecnologies i un públic motivat canvien l’equació per millorar-lo.

Després de la projecció, hi haurà una Taula Rodona sobre la qualitat 
de l’aire i la salut amb la participació d’especialistes en la matèria: 
Dr. Xavier Basagaña, investigador d’ISGlobal i coordinador del project 
 de ciència ciutadana Cities-Health; la Plataforma per a la Qualitat de l’Aire  
i Ideas for Change, coordinadors del projecte WeCount, sobre mobilitat. 
Activitat de clausura del 2n Congrés de Qualitat de l’Aire.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitzen: ISGlobal i Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte

19 h  Nit jove· - inscripció prèvia
Jove! Vine a recuperar les places del barri amb nosaltres i a gaudir de la festa!
Amb presència de punt lila.
Lloc: plaça Sagrada Família 
Organitza: Joves del Poblet

22 h Concert dels Castellers - inscripció prèvia
Amb presència de punt lila.
Lloc: c. Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

Programa
de la Festa

https://forms.gle/hLQ5JBZ42wWb328n9
https://www.eventbrite.com/e/concert-casteller-tickets-187145255497?aff=erelpanelorg


Programa
de la Festa

11 h Tast de receptes amb proteïnes vegetals·- inscripció prèvia
Un dels nutrients imprescindibles d’una dieta saludable són les proteïnes, que acostumem 
a relacionar amb els aliments d’origen animal. Però, saps quines opcions proteiques ens 
ofereixen els aliments vegetals? Són moltes i estan boníssimes! Vine a descobrir-les i 
tastar-ne algunes receptes. En el marc de la Capitalitat Mundial d’Alimentació Sostenible 
Barcelona 2021.
Lloc: Mercat Sagrada Família
Coorganitzen: Aula Ambiental, Eix Comercial Sagrada Família, Encantsnous Eix Comercial, 
Gaudí Shopping i Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte
Col·labora: Mercat Sagrada Família

Dissabte 16 d’octubre
10 a 20 h Mostra d’Entitats - control d’afluència 
Coneix algunes de les entitats del barri i gaudeix de les actuacions 
a l’escenari.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Coordinadora d’Entitats Sagrada Família

10 a 20 h   Fira de comerç - control d’afluència
Lloc: c. Provença, entre Marina i Castillejos 
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família 

11 h  Migdia casteller - inscripció prèvia
Lloc: c. Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
 

17 h Inauguració del nou local de l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí
- registre al moment
Vine a veure el nou local del cau del barri i participa en unes jornades de conscienciació 
sobre la gentrificació. També farem jocs i visites guiades al nou local.

Espai de debat i participació:: c. Marina, entre Mallorca i València
Jocs: plaça Gaudí
Nou local: c. Mallorca, 424-432
Organitza: Agrupament Escolta Antoni Gaudí 

18 h Vesprades musicals - control d’afluència
Lloc: avinguda Gaudí
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

19 h Concert de cors
A càrrec del Cor Polifònic Sagrada Família i el Petit Cor - inscripció prèvia
Lloc: Ateneu El Poblet
Organitza: Cor Polifònic Sagrada Família

https://aulambiental.org/
https://forms.gle/BNFonjVk8HjLXv329
https://www.eventbrite.com/e/migdia-casteller-tickets-187174563157


20 h Tarda de foc ·- inscripció prèvia
Espectacle infantil estàtic
SiguIs gran o petit, vine a veure l’espectacle de foc de les farfolletes i el farfollot. Sota una 
pluja d’espurnes, ballaran enfront de la Sagrada Família.
Lloc: c. Marina, davant la façana del Naixement de la Sagrada Família.
Entrada: cruïlla Marina - Provença
Organitzen: Farfolla Sagrada Família i Bestialots Espurnats de Sagrada Família
Col·labora: Beirão Percussió

21.30 h Nit de llum i foc - inscripció prèvia
Espectacle estàtic
Diables i bèsties surten a cremar davant de la Sagrada Família.
Un espectacle de foc i cultura popular per no predre la flama d’un barri lluitador i compromès.
Lloc: c. Marina, davant la façana del Naixement de la Sagrada Família.
Entrada: cruïlla Marina - Provença
Organitzen: Farfolla Sagrada Família i Bestialots Espurnats de Sagrada Família
Col·labora: Beirão Percussió

Activitats a l’escenari de la Mostra d’Entitats

10 h Inauguració de la Mostra d’Entitats amb gralles i tabals 
11 h Deperta’t amb el ball de diables!
12 h Porta-li el xumet a la geganta del barri, la Pepa la Peixatera 
13 h Màsterclass de zumba Claror
16 h Tarda de balls bolivians
18 h Activitats de les entitats de l’Ateneu El Poblet:

        Esbart Gaudí · Dinàmics Teatre · Descabelladas
        Retumba · Women Wiz Attitude · Capoeira

20 h Dones de blanc <<No volem ser clavells>>

I a més: 
Tallers infantils, taller de xapes amb mandales i mapa de les 
emocions al barri.

No cal inscripció prèvia. Control d’afluència.

https://www.eventbrite.com/e/entradas-tarda-de-foc-espectacle-infantil-estatic-158661652273
https://www.eventbrite.com/e/entradas-nit-de-llum-i-foc-espectacle-estatic-181361155097


Diumenge 17 d’octubre 

10 a 20 h   Fira de comerç ·-  control d’afluència
Lloc: c. Provença, entre Marina i Castillejos 
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família 

11 a 14 h Torneig 3x3 de bàsquet per a joves ·- inscripció prèvia
Jove! Vine a recuperar les places del barri amb nosaltres i gaudeix l’esport en bona companyia!
Lloc: interior d’illa Claror Sardenya (c. Sardenya, 333)
Organitza: Joves del Poblet

11.30 h Miss Margherite ·- inscripció prèvia
A càrrec de Jessica Arpin. Per a tots els públics (infants, joves i grans).
Li encanta fer pizzes, però si us n’ofereix una, segurament 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.
Lloc i organitza: Centre Cívic Sagrada Família

12 h Diada Castellera ·- inscripció prèvia
Lloc: c. Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

Programa
de la Festa

https://forms.gle/eef1G8me5mjKWtK
https://sagradafamilia.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=39&a=4894
https://www.eventbrite.com/e/diada-castellera-xix-aniversari-tickets-186564809367


Fira de Comerç Gaudí Shopping 
·-  control d’afluència
23 i 24 d’octubre, de 10 a 20 h
Lloc: avinguda Gaudí
Organitza: Gaudí Shopping

Exposició “Amb els records fem història” 
·-  control d’afluència
Del 13 al 22 d’octubre, de 17 a 20 h
Exposició recopilatòria d’objectes, documents, fotografies…  
en homenatge a totes les persones grans i en record 
de les que ja no hi són.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

La Plaça: vine, informa’t i enxarxa’t sobre acollida i cures!  
·-  control d’afluència
Dimarts, 19 d’octubre, de 17.30 a 19.30 h
Espai on podràs conèixer entitats, projectes, equipaments 
i col·lectius sobre cures, criança, acollida per a persones 
immigrades, cura del medi ambient i altres temes relacionats. 
Hi haurà paradetes informatives, xerrades, activitats, espai infantil i 
familiar.
Lloc: Mercat Sagrada Família (entrada: c. Provença)
Més informació: 656411044 - info@pdcsagradafamilia.cat
Organitza: PDC Sagrada Família

Cinefòrum <<Después de las ocho>> ··- inscripció prèvia
Dimarts, 19 d’octubre, 19 h
Film que sorgeix de l’alçament racista de 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. 
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Organitzen: Aula Ambiental, Xarxa Dos Deu, PDC Sagrada Família

Festa d’homenatge al veïnat del barri ·-  registre al moment
Dimecres, 27 d’octubre, 17.30 a 20 h
Festa d’homenatge als veïns i veïnes del barri, així com entitats 
molt representatives per les seves actuacions, estima i suport 
en temps de pandèmia.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

quèe mes passa 
aquesta tardor 
al barri? per tenir 

en compte

https://aulambiental.org/


Equipaments
que FAN I acullen

activitats

Ateneu El Poblet ·
c. Nàpols, 268

Biblioteca Sagrada Família - 
Josep Maria Anaud de Lasarte

c. Provença, 480 

Centre Cívic Sagrada Família
c. Provença, 480

Mercat Sagrada Família
c. Padilla, 255

c. Provença, 480

ENTITATS
QUE FAN LA FESTA

Aula ambiental Sagrada Família

Associació de Veïns/es Sagrada Família

Assemblea Nacional Catalana

Agrupament Escolta Antoni Gaudí

Bestialots Espurnats Sagrada Família

Beirão Percussió

Castellers de la Sagrada Família

Cor Polifònic Sagrada Família

Descabellades

Dinàmics Teatre

Eix Comercial Sagrada Família

EncantsNous Eix Comercial

Esbart Gaudí

Església Evangélica Ebenezer

Farfolla Sagrada Família

Fal·lera Gegantera Sagrada Família

Fundació Claror

Gaudí Shopping

Joves El Poblet

ACCAF Lo Mejor de Bolívia

Asociación 100% Salay

Asociación Salay Tukuypaj

Petit Cor

Pla Desenvolupament Comunitari SF

Plataforma Unitària contra la violència de 
gènere

El Poblet feminista

Xarxa Dos Deu

Amb el suport de:

Districte de l’Eixample




