
AGENDA
CULTURAL

Centre Cívic Sagrada Família

Gener - Febrer - Març

hivern
2022



II

ÍNDEX

AGENDA CULTURAL

Conferències  p. 01
Reflexions d’1h  p. 01
Parlem de la infància  p. 02

Workshop  p. 03
Música p. 05
Ara Toca... p. 05
Clàssica p. 06

Arts escèniques  p. 07
Attrezzos p. 07

Exposició  p. 09
8 de març Dia Internacional de les dones p. 10
Relats en femení p. 10
Bases 22è Premi de Relats Curts p. 10
Altres activitats vinculades p. 12

Espectacles infantils  p . 13
Per a infants de 0 a 3 anys i famílies  p. 13

CALENDARI

Gener – Febrer – Març p. 34



01

CONFERÈNCIES

REFLEXIONS D’1 H

#DOLORSALEUOFICIAL

Dilluns 14 de febrer
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Ana Montserrat
Xerrada

“Hola, soc la Dolors Aleu, la primera metgessa de Barcelona 
i de l’Estat espanyol. Vaig néixer el 1857 i vaig morir el 1913. 
Tinc un compte d’Instagram on explico la meva vida com a 
dona, metgessa i mare. Soc feminista, és clar.”
La divulgadora Ana Montserrat ens presenta la figura de 
Dolors Aleu i d’altres dones científiques amb l’ajut dels vídeos 
creats per al projecte Dolors Aleu oficial.

Cal inscripció prèvia a partir del 7 de febrer 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 de les Dones i les Nenes en 
la Ciència.

“UN CONCEPTE: MIL PARAULES”

Dilluns 14 de març
A les 19.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Heidi Ramirez
Xerrada-taller

Diuen que una imatge val més que mil paraules... però quina 
és aquesta imatge? Quina relació hi ha entre les paraules i 
les imatges? Quin és l’imaginari vocal que compon la nostra 
visualitat?
En aquesta xerrada-taller, Heidi Ramirez, del col·lectiu New 
Voices New Futures, ens convida a repensar la paraula a fi 
de repensar-nos i reflexionar sobre els processos creatius des 
d’allò invisibilitzat.

Cal inscripció prèvia a partir del 7 de març a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació 
del Centre al telèfon 934 508 917.



02

CONFERÈNCIES

PARLEM DE LA INFÀNCIA

“LA SEPARACIÓ I LA TORNADA A LA FEINA REMUNERADA”

Dimarts 25 de gener
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Paola Roig
Conferència presencial i en línia

En aquesta xerrada parlarem sobre la tornada a la feina 
remunerada després de la maternitat. Parlarem sobre les 
preocupacions més freqüents que tenim les famílies, sobre 
què passa en el món de les criatures, com podem buscar un 
bon lloc per a les nostres filles i fills i altres temes com els 
períodes d’adaptació.

Cal inscripció prèvia a partir del 18 de gener a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació 
del Centre al telèfon 934 508 917.

“CRÉIXER I EDUCAR EN UN MÓN DE XARXES”

Dimarts 22 de febrer
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Liliana Arroyo, doctora en Sociologia
Conferència presencial i en línia

Els dispositius i les pantalles han esdevingut un habitant 
més de les nostres llars i sovint són un repte educatiu i de 
gestió familiar. En aquesta sessió oferirem una mirada que 
contextualitza les oportunitats de l’era digital amb les dificultats 
quotidianes d’aconseguir uns bons hàbits en relació amb els 
mòbils, les xarxes i els videojocs, principalment. Aportarem 
també exemples pràctics i estratègies recomanades per a 
famílies amb infants a partir de 4 anys.

Cal inscripció prèvia a partir del 15 de febrer 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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CONFERÈNCIES / WORKSHOP

“GERMAN(E)S: UNA RELACIÓ INTENSA”

Dimarts 22 de març
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Verónica Antón
Conferència presencial i en línia

La convivència i la relació entre german(e)s genera moltes 
vivències i emocions intenses en l’entorn familiar. En algunes 
ocasions la rivalitat pròpia que sorgeix de la relació entre 
german(e)s és una cosa que hi serà present i marcarà la 
dinàmica i l’ambient familiar, i per això ens sembla interessant 
com a adult(e)s referents aturar-nos a reflexionar sobre 
aquestes dinàmiques, els malestars que poden generar, tant 
en les criatures com en nosaltres, com a mares i pares, i sobre 
les diferents formes amb què podem acompanyar aquestes 
dinàmiques i la relació entre elles.

Cal inscripció prèvia a partir del 15 de març a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació 
del Centre al telèfon 934 508 917.

WORKSHOP

SLAMMERS

Del 3 al 24 de febrer
Dijous de 19.30 h a 21.00 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, el 3 de març, dins del programa 
d’activitats del premi Relats en Femení.

Cal inscripció prèvia a partir del 20 de gener 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

ARA TOCA...

UNA LLUM TÍMIDA

Dijous 20 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de La Cicatriz Col·lectiu
Júlia Jové: actriu
Andrea Puig: direcció musical i guitarra
Laura Masferrer: violoncel

La Cicatriz, col·lectiu de dones joves LGTBQ+, porta aquesta 
història inspirada en fets reals als escenaris, en el seu format 
en concert. La combinació de text i música d’aquesta obra 
pretén trencar amb el silenci i reivindicar les vides de les 
lesbianes com part de la memòria històrica del nostre país.

Cal inscripció prèvia a partir del 13 de gener a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació 
del Centre al telèfon 934 508 917.

ROSA ZARAGOZA: CANÇONS DE DONES

Dijous 17 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Rusó Sala: guitarra i veu
Rosa Zaragoza: veu

“Al llarg dels trenta anys que fa que canto, he tingut predilecció 
pel tema de les dones: fa molt de temps vaig editar un CD de 
títol Les nenes bones van al cel, les dolentes a tot arreu, i més 
tard vaig presentar Néixer renéixer per ajudar les dones durant 
l’embaràs, el part i el postpart. Finalment, A la luz de la risa de 
las mujeres vol fer-nos sentir privilegiades i contentes pel fet 
de ser dones.
Ofereixo un concert amb un recull de cançons de dones que he 
escrit i cantat al llarg de la meva vida per reforçar l’autoestima i 
la saludable connexió amb la nostra naturalesa salvatge.”

Cal inscripció prèvia a partir del 10 de febrer 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

CAMELLIA

Dijous 10 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. Dell’Anima
Marta Codina: actriu
Olga Truman: violí
Mireia Vila: violí

Mercè Rodoreda va escriure Flors de debò, petits relats que 
parlen de diverses dones, de les seves virtuts i mancances, 
en forma de flors. Unes flors inventades que lluiten, viuen, 
sedueixen, canten… Camellia recull aquest petit somriure 
de l’escriptora i l’acompanya amb música barroca per a dos 
violins, mentre una veu ens explica la singular vida d’aquestes 
flors.

Cal inscripció prèvia a partir del 3 de febrer 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 Premi de Relats Curts – Relats en Femení.

DONES DE PEL·LÍCULA

Dijous 10 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
Aurèlia Pessarodona: soprano
Josep Lluís Viladot: piano

Viatjarem a través de la música de pel·lícules tan diverses 
com Up de Walt Disney o Farinelli, il castrato. El programa 
està format per cançons i peces instrumentals sobre heroïnes 
i protagonistes de pel·lícules, tant de bandes sonores originals 
com de músiques originalment escrites per a òpera però 
emprades després en el cinema, i hi farem una picada d’ullet 
al món del còmic amb Tintín. Durant el concert, les peces 
seran breument explicades.

Cal inscripció prèvia a partir del 3 de març 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

ATTREZZOS

BATEC. UNA TRILOGIA

Dijous 27 de gener
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. AFLEL
Teatre

L’equilibri entre la il·lusió i la frustració sempre ha estat massa 
fràgil. Especialment si parlem de dones (i no d’una, ni de dues, 
ni de tres, com aquí) que per professió perenne han hagut de 
cuidar-nos; per rutina, acatar; i a qui van fer creure que els 
somnis existeixen per no complir-se. Per a totes elles, aquesta 
admiració en forma de trilogia.

Cal inscripció prèvia a partir del 20 de gener a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació 
del Centre al telèfon 934 508 917.

RETRAT(S)

Dijous 24 de febrer
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec de la Cia. AFLEL
Teatre

Què passa quan donem veu a les persones que la societat 
ha preferit fer callar? Quina importància tenen les inquietuds 
d’una dona de 87 anys? I els motius d’una dona per voler o no 
voler ser mare? Les pors d’una nena que somia el seu futur? 
Les situacions que porten a una dona a odiar el seu cos o a 
patir una depressió? Per a nosaltres, tenen tota la importància. 
Benvingudes al nostre tour nocturn. A la nostra autòpsia 
arqueològica d’una comunitat: les dones i la seva salut mental.

Debat postfunció amb una psicòloga convidada i la Cia. AFLEL.

Cal inscripció prèvia a partir del 17 de febrer 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

SALVE REGINA

Dijous 24 de març
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Àngela Palacios i Paloma Remolina Gallego
Teatre

La Regina no està bé. Fa mesos que sent un tic-tac que li 
està trepant l’ànima, per això s’ha apuntat al grup de suport 
Dones amb Dubtes sobre la Maternitat Sí o No Anònimes. El 
dinamitza la Matilde, que l’ha animat a exposar el seu cas 
en un dels anomenats “Dies E”, d’especials. Així doncs, la 
Regina s’ha decidit a confessar-ho tot… Salve, Regina, Mater 
Misericordiae.

Cal inscripció prèvia a partir del 17 de març 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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EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ

“RELATS EN FEMENÍ”

De l’1 al 27 de març
Activitat gratuïta a la sala d’exposicions Àlex García
A càrrec d’Espai Brut (@espaibrut)

Exposició col·lectiva comissariada per Espai Brut, amb motiu 
del Premi de Relats Curts – Relats en Femení i de la celebració 
del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Inauguració: dimarts 1 de març a les 19.00 h
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8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

RELATS EN FEMENÍ   22è Premi de Relats Curts

Es convoca la 22a 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 Adulta (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).
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8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

• Per correu electrònic enviant-ho a info@ccsagradafamilia.net
S’ha d’enviar un missatge electrònic per cadascun dels relats 
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 15 de novembre de 2021 
al 30 de gener de 2022, dins de l’horari del Punt d’Informació 
del Centre.
L’acte de lliurament dels premis serà el dijous 3 de març de 
2022 a les 19.30 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 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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8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS

Dijous 3 de març
A les 19.30 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.

Cal inscripció prèvia a partir del 24 de febrer a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació 
del Centre al telèfon 934 508 917.

ALTRES ACTIVITATS VINCULADES

WORKSHOP SLAMMERS

Més informació: pàgina 3

EXPOSICIÓ “RELATS EN FEMENÍ”

Més informació: pàgina 8

CAMELLIA

Més informació: pàgina 5

SLAMMERS EN ACCIÓ

Dijous 3 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 24 de febrer a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació 
del Centre al telèfon 934 508 917.

BLOG DE RELATS EN FEMENÍ

Segueix tota l’actualitat del premi a premirelatsenfemeni.cat.
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ESPECTACLES INFANTILS

PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS I FAMÍLIES

AQUELL QUI NO CORRE, NEDA

Dijous 3 de febrer
A les 17.30 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de Patricia McGill
Per a infants de 10 mesos a 3 anys acompanyats d’un adult
Contes

Boques, morros i musells, potes, urpes i peülles, xipollegen 
entre els núvols i volen contra corrent. El sabor de les paraules 
grimpa fins a les orelles i s’enfila per dins el nas. I a la panxa hi 
queden els catric-catracs, cloc-clocs, tic-tacs! Tast de contes, 
cançons, onomatopeies i ritmes de mar, animals i disbarats, 
amb el suport d’alguns objectes i d’àlbums il·lustrats.

Cal inscripció prèvia a partir del 27 de gener a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé contactant amb el Punt d’Informació 
del Centre al telèfon 934 508 917.

L’ARMARIET DE COLORS

Divendres 11 de març
A les 11.00 h
Preu: 3,00 €
A càrrec de Santi Rovira
Per a infants de 6 mesos a 3 anys acompanyats d’un adult
Contes

Un armari llençat al mig de la ciutat esdevé un cau de 
sorpreses. Una sessió on, a través de la música i els colors, 
coneixerem un món ple d’imaginació, de diversitat, d’objectes 
i de cançons al servei dels més petits de la casa.

Cal inscripció prèvia a partir del 4 de març 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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CALENDARI

dj. 20 20.00  h
Concert: Una llum tímida
Inscripció prèvia
a partir del 13 de gener

p. 04

dt. 25 17.30 h
Conferència: “La separació i la tornada 
a la feina remunerada”
Inscripció prèvia 
a partir del 18 de gener

p. 02

dj. 27 20.00 h
Teatre: Batec. Una trilogia
Inscripció prèvia 
a partir del 20 de gener

p. 06

GENER

dj. 3 17.30 h

Contes: Aquell qui no corre, neda
Per a infants de 10 mesos a 3 anys
acompanyats d’una persona adulta
Inscripció prèvia a partir del 27 de gener
Preu 3,00 € 

p. 12

Del 3 
al 24 

De 
19.30 h

a 
21.00 h

Workshop: Slammers
Inscripció prèvia 
a partir del 20 de gener

p. 03

dj. 10 20.00 h
Concert: Camellia
Inscripció prèvia
a partir del 3 de febrer

p. 05

dl. 14 19.30 h Xerrada: #DolorsAleuOficial 
Inscripció prèvia a partir del 7 de febrer p. 01

dj. 17 20.00 h
Concert: 
Rosa Zaragoza: Cançons de dona
Inscripció prèvia 
a partir del 10 de febrer

p. 04

dt. 22 17.30 h 
Conferència: 
“Créixer i educar en un món de xarxes” 
Inscripció prèvia 
a partir del 15 de febrer

p. 02

FEBRER
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CALENDARI

dj. 24 20.00 h
Teatre: Retrat(s) 
Inscripció prèvia 
a partir del 17 de febrer

p. 06

De l’1 al 
27 de març

Exposició: “Relats En Femení”
Inauguració: dimarts 1 de març 
a les 19.00 h

p. 08

dj. 3

19.30 h
Relats en Femení: 
Acte de lliurament de premis
Inscripció prèvia 
a partir del 24 de febrer 

p. 11

20.00 h
Mostra en directe: 
Slammers en acció
Inscripció prèvia
a partir del 24 de febrer

p. 11

dj. 10 20.00 h
Concert: Dones de pel·lícula
Inscripció prèvia 
a partir del 3 de març

p. 05

dv. 11 11.00 h

Contes: L’armariet de colors
Per a infants de 6 mesos a 3 anys 
acompanyats d’una persona adulta
Inscripció prèvia 
a partir del 4 de març
Preu 3,00 € 

p. 12

dl. 14 19.30 h
Xerrada-taller: 
“Un concepte: mil paraules”
Inscripció prèvia 
a partir del 7 de març 

p. 01

dt. 22 17.30 h
Conferència: 
“German(e)s: una relació intensa”
Inscripció prèvia 
a partir del 15 de març

p. 03

dj. 24 20.00 h
Teatre: Salve Regina
Inscripció prèvia 
a partir del 17 de març

p. 07

MARÇ



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

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.

HORARIS

C/ Provença, 480

C/ Mallorca, 425 – 433

@centrecivicsafa

Districte de
l’Eixample
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