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AQUESTA 
PRIMAVERA 
ENS REUBIQUEM

 Aquesta primavera els dos edificis del Centre Cívic 
Sagrada Família entren en un període d’obres de 
millora. L’edifici del carrer Provença estarà tancat des de 
principis d’abril fins a finals de setembre per millorar-ne el 
condicionament. I l’edifici de Mallorca entra dins el projecte 
de rehabilitació integral de l’illa formada pel Mercat, l’Espai 
de Gent Gran i el Centre Cívic Sagrada Família.  
 Agraïm profundament a tots els equipaments, escoles, 
cooperatives i espais privats del barri que durant aquest 
període ens acolliran als seus espais per poder continuar 
oferint-vos la nostra programació cultural i els tallers.
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UBICACIONS

ATENEU EL POBLET
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UBICACIONS

COS COOPERATIVA DE SALUT

C/ Indústria, 93 

INSTITUT ESCOLA SICÍLIA

C/ Sicília, 249

SALA SICONI

C/ Rosselló, 461
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AGENDA CULTURAL | ABRIL

XICS DEL XURRAC

Diumenge 24 d’abril
De les 10.30 h a les 13.30 h
Activitat gratuïta
A l’Interior d’Illa de Flora Tristan
A càrrec de Tombs Creatius
Per a tots els públics (recomanada principalment a partir de 4 anys)
Instal·lacions participatives

Voleu jugar a ser colla castellera?
Veniu a fer pinya amb la primera colla nascuda d’una fusteria. 
Els seus membres cobren vida a través del joc quan surten a 
plaça posant a prova l’enginy de persones de totes les edats i 
compartint els valors castellers. 
Tothom pot ser Xic del Xurrac. Només cal jugar-hi!

Amb motiu de la Festa Major del barri.
Organització:  
Casal de Barri Espai 210 i Centre Cívic Sagrada Família.
#ActivitatFamiliar #FestaMajor

REFLEXIONEM: RENOVABLES I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Dijous 28 d’abril
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A la pèrgola exterior de l’Aula Ambiental de la Sagrada Família
A càrrec de Soberanía Alimentaria, ECR i ODG
Projecció, col·loqui i pica-pica

La revista Soberanía Alimentaria ens convida a veure el 
curtmetratge Machini i a reflexionar sobre l’espoli de les falses 
renovables. A partir de l’exemple de les mines de cobalt de la 
República Democràtica del Congo, parlarem del colonialisme 
extractiu. I amb la projecció d’altres documents audiovisuals 
reflexionarem sobre propostes de transició energètica i sobre 
el consum responsable d’energia. 

Amb la col·laboració de l’Espai Consum Responsable i de 
l’Observatori del Deute en la Globalització. 

Cal inscripció prèvia a partir del 21 d’abril a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

Amb motiu de la Festa Major del barri.
Organització: 
Aula Ambiental Sagrada Família i Centre Cívic Sagrada Família.
#Conferències #Audiovisuals #FestaMajor 
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AGENDA CULTURAL | MAIG

“COM GESTIONAR LES REBEQUERIES I ESTABLIR  
LÍMITS DE FORMA RESPECTUOSA”

Dimarts 3 de maig
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec d’Elisenda Pasqual
Conferència en línia

Quan els nostres fills i filles creixen, aprenen a connectar amb 
la seva energia agressiva a través dels seus enuigs, crits i 
enrabiades. Això que és tan important per a la seva evolució i 
desenvolupament és difícil de suportar per a les persones que 
els acompanyem i, sovint, ho cataloguem com a negatiu. En 
aquesta xerrada aprendrem a mirar la ràbia amb nous ulls per 
ajudar-los a créixer amb aquest sentiment, també. I, alhora, 
aprendrem a posar límits a aquests esclats de força que ens 
regalen.

Aquesta activitat només es realitzarà en línia a través de Zoom. 

Cal inscripció prèvia a partir del 26 d’abril a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.
#Conferències #ParlemInfància

PICKPOCKETPIECES

Dimecres 4 de maig
A les 20.00 h
Activitat gratuïta
A l’Ateneu el Poblet
A càrrec de diverses companyies
Dansa

Tres duets ens apropen a una diversitat de cossos i emocions 
en moviment:

“The sound of the void”. 
Yurdance. Rita Noutel i Miriam Aguilera.

“El roce hace el camino”. 
Jaume Girbau i Carla Carissimi.

“Los otros todos que nosotros somos”. 
Colectivo Irre. Viviana Escalé i Sendoa Quijada.

Cal inscripció prèvia a partir del 27 d’abril a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.
#ArtsEscèniques #Dansa #ApropatDansa
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AGENDA CULTURAL | MAIG

DANSA EN FAMÍLIA AMB MÚCAB DANS

Dissabte 7 de maig
De les 11.00 h a les 12.30 h
Activitat gratuïta
A l’Ateneu el Poblet
A càrrec d’Irina Martínez i Joan Laporta
Taller de dansa
Per a infants a partir de 4 anys acompanyants d’un adult

Crearem un espai on poder deixar de banda la part més 
racional, el que està bé o malament, i poder ser nosaltres 
mateixes en un estat més natural. Partint de la imaginació, 
l’espontaneïtat, la creativitat i la improvisació, viurem en pròpia 
pell els diferents tipus de moviment, expressió, ritme, espai i 
emocions. 

Cal inscripció prèvia a partir del 29 d’abril a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #Workshop #ActivitatFamiliar 
#ApropatDansa #Dansa

RUTES DANSADES

Dissabte 14 de maig
A les 11.30 h
Activitat gratuïta
A càrrec de Tatiana Chico Mansió
Itinerari i dansa

Passeig guiat entre dos punts emblemàtics de Barcelona: 
l’Hospital de Sant Pau i la basílica de la Sagrada Família. Una 
reflexió a través de les arts performatives i la paraula sobre 
un dels períodes històrics més importants de la nostra ciutat. 
Itinerari conduït per Tatiana Chico, guia turística i artista, amb 
la col·laboració i participació d’artistes i ballarines convidades 
com Artur Villalba, Daniela Opazo i Maritza Nevárez.

Cal inscripció prèvia a partir del 6 de maig a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #Itinerari #Dansa #ApropatDansa 
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AGENDA CULTURAL | MAIG

PRÀCTIQUES DE DATA

Dimecres 25 de maig
De 18.30 h a 21.00 h
Activitat gratuïta
A l’Ateneu el Poblet
A càrrec de Lipi Hernández
Taller de dansa

DATA és una metodologia que la ballarina i coreògrafa Lipi 
Hernández ha dut a terme a través dels cossos i les ments 
dels ballarins i ballarines que han col·laborat amb ella en els 
processos pedagògics i coreogràfics dels darrers deu anys. 
Interessada en la relació entre l’individu i la col·lectivitat, l’eix 
principal de la seva proposta és el desbordament de la forma 
a través d’una pràctica física fonamentada en la meditació, els 
mantres, la càbala i la dansa postmoderna.

Cal inscripció prèvia a partir del 18 de maig a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#ArtsEscèniques #Workshop #ApropatDansa #Dansa 

“L’ABÚS SEXUAL INFANTIL. ENTRE LA NEGACIÓ I LA 
POR: QUINA ÉS LA CURA QUE COM A FAMÍLIES PODEM 
TENIR CAP ALS NOSTRES FILLS I FILLES?”

Dilluns 30 de maig
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
Al Casal de Barri Espai 210
A càrrec de Lorena De Maio Anzorena (SENDA)
Conferència en línia i presencial

El sistema patriarcal en què vivim ha silenciat l’abús sexual 
infantil durant dècades. Els i les qui avui som pares i mares 
hem estat criats i criades en aquest silenci i avui ens costa 
construir estratègies de prevenció efectives per transmetre als 
nostres fills i filles. Proposem un espai d’informació i diàleg 
col·lectiu sobre què és, per què passa i què podem fer. Creiem 
que només posant paraules als silencis podrem avançar en la 
seva desnaturalització i prevenció.

Aquesta activitat també es realitzarà en línia a través de Zoom.

Cal inscripció prèvia a partir del 23 de maig a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Conferències #ParlemInfància
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AGENDA CULTURAL | JUNY

“LA RELACIÓ DE PARELLA AMB L’ARRIBADA  
DELS FILLS I FILLES”

Dimarts 14 de juny
A les 17.30 h
Activitat gratuïta
A COS, Cooperativa de Salut
A càrrec de Carolina Liniado Marcos
Conferència presencial i en línia

Criar és una tasca que mobilitza molta de la nostra energia. I 
quan tenim criatures petites la parella moltes vegades acaba 
relegada a un lloc perifèric dins la família. Si tenim sort ens 
sentim equip de mapares, i això pot ser un punt important 
d’unió. Però ens trobem a faltar en altres aspectes. I ens 
preguntem si hi haurà retrobada i quan. En aquesta xerrada 
parlarem d’aquesta etapa vital de la família, reflexionarem sobre 
les particularitats de ser una parella que cria, compartirem 
experiències, i també recursos que ens permetin sentir que hi 
ha llum al final del túnel.

Aquesta activitat també es realitzarà en línia a través de Zoom. 

Cal inscripció prèvia a partir del 7 de juny a les 9.30 h a 
ccsagradafamilia.net o bé trucant al telèfon 934 508 917.

#Conferències  #ParlemInfància
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CALENDARI

dg. 24
10.30 

a
13.30h

Instal·lacions participatives: 
Xics del Xurrac
Lloc: Interior d’illa Flora Tristan

p. 04

dj. 28 20.00h

Projecció, col·loqui i pica-pica: 
“Reflexionem: renovables i transició 
energètica”
Inscripció prèvia a partir del 21 d’abril
Lloc: Pèrgola exterior Aula Ambiental 
Sagrada Família

p. 04

ABRIL

dt. 14 17.30h

Conferència presencial i en línia:
 “La relació de parella amb l’arribada 
dels fills i les filles”
Inscripció prèvia a partir del 7 de juny
Lloc: A COS, Cooperativa de Salut

p. 08

JUNY

dt. 3 17.30h
Conferència en línia: “Com gestionar 
les rebequeries i establir límits de forma 
respectuosa”
Inscripció prèvia a partir del 26 d’abril

p. 05

dc. 4 20.00h
Dansa: PickPocketPieces
Inscripció prèvia a partir del 27 d’abril
Lloc: A l’Ateneu el Poblet

p. 05

ds. 7
11.00

a
12.30h

Taller de dansa: 
Dansa en família amb Múcab Dansa
Per a infants a partir de 4 anys 
acompanyats per un adult
Inscripció prèvia a partir del 29 d’abril
Lloc: A l’Ateneu el Poblet

p. 06

ds. 14 11.30h Itinerari i dansa: Rutes dansades
Inscripció prèvia a partir del 6 de maig p. 06

dc. 25
18.30

a
21.00h

Taller de dansa: Pràctiques de DATA
Inscripció prèvia a partir del 18 de maig
Lloc: A l’Ateneu el Poblet

p. 07

dl. 30 17.30h

Conferència en línia i presencial: “L’abús 
sexual infantil. Entre la negació i la por: 
quina és la cura que com a famílies 
podem tenir cap als nostres fillxs?”
Inscripció prèvia a partir del 23 de maig
Lloc: Al Casal de Barri Espai 210

p. 07

MAIG



@centrecivicsafa

Districte de
l’Eixample

CONTACTE

Tel. 934 508 917
info@ccsagradafamilia.net
ccsagradafamilia.net

facebook.com/centrecivicsafa
twitter.com/centrecivicsafa
instagram.com/centrecivicsafa

1. Ateneu el Poblet
C/ Nàpols, 268

2. Aula Ambiental Sagrada Família
C/ Lepant, 281 

3. Casal de Barri Espai 210
   Jardins de Flora Tristan

C/ Padilla, 210
4. COS Cooperativa de Salut

C/ Indústria, 93 
5. Institut Escola Sicília

C/ Sicília, 249
6. Sala Siconi 

C/ Rosselló, 461

UBICACIONS
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