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Col·labora



2 Arriba la Festa Major de la Sagrada Família i el barri s’omple de colors, 
festa i música, envoltat de primavera i de bon temps. Celebrem els dies 
grans del Poblet amb un programa ple d’activitats engrescadores que ens 
faran gaudir de l’oci, la cultura, l’art i l’esport amb la família i les amistats.

Aquest any tenim molt a celebrar. Beirão Percussió compleix 10 anys sent 
la colla de percussió del barri. També Dones de Blanc està d’aniversari i ens 
ofereix una reedició de la seva primera coreografia, “Dones en llibertat”, 
20 anys després de l’estrena. Un teixit associatiu que es consolida i que 
creix amb noves entitats, com El Poblet Jazz Participatiu, que se suma a les 
propostes del Cor Polifònic Sagrada Família, el Petit Cor, l’Escola Municipal 
de Música Eixample i la Coral Canticela.

Sortiu a gaudir de l’ampli ventall d’activitats del programa de Festa Major: 
la festa d’inici amb la cercavila de colles de cultura popular que obre la 
Festa Major, el sopar de Festa Major, les tradicionals diada castellera, 
trobada gegantera i les sardanes, a les quals se suma la trobada d’esbarts, 
sense oblidar les danses bolivianes i la Taula Intercultural que ens 
ofereixen activitats per compartir les diferents cultures del barri.

La festa és el moment en què el compromís de les persones que viuen al 
barri de la Sagrada Família es fa més visible, amb activitats que es poden 
fer gràcies a la implicació de tots els veïns i les veïnes. Aquest compromís 
també té el seu reflex en les reivindicacions del teixit associatiu i veïnal que 
han permès recuperar espais i memòria per al barri, com l’interior d’illa on 
s’ubicava l’antic cinema Niza, que gràcies a les plataformes veïnals rep avui 
el nom de Treballadores de la Numax, en reconeixement a la llarga lluita 
per millorar les condicions laborals que va protagonitzar aquest col·lectiu a 
l’antiga fàbrica d’electrodomèstics.

Us convidem a sortir i fer vostres els carrers, a gaudir i celebrar els dies de 
festa amb l’ànima del Poblet, amb molta il·lusió i alegria, amb respecte per 
la convivència i el rebuig a qualsevol tipus de comportament masclista, 
homòfob o racista.

Visca la Festa Major!
Visca la Sagrada Família!

Pau Gonzàlez Val
Regidor del Districte de l’Eixample
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Cartell guanyador del concurs infantil de cartells per la Festa Major.
Arnau Palà Ibáñez (11 anys) i Jofre Bendicho Bayona (12 anys)
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Manifest del 
Poblet Feminista

Volem gaudir d’unes festes 
lliures de masclisme i lgtbifòbia! 
Per això, no es toleraran actituds, 

comportaments 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 actes al carrer (entitats organitzadores, 

personal tècnic i veïnat), perquè en la lluita contra el masclisme 
és sempre necessària la corresponsabilitat de tothom.

El barri diu NO ÉS NO 
a les agressions masclistes i lgtbifòbiques!

ja.cat/bontracte



5Exposicions
Del 14 al 23 d’abril 

Exposició: «La Guerra de Successió 
i la pèrdua de l’estat»
La Guerra de Successió va 
comportar la pèrdua d’un estat, 
ja que va ser el final de la Corona 
d’Aragó, en aquell moment 
composada pel Principat 
de Catalunya, els regnes de 
València, Aragó i Mallorca, i 
Sardenya.
Visites explicatives: 19 d’abril i 21 
d’abril, a les 18 h.
Lloc: Vestíbul del Centre Cívic

Accessible
Organitza: ANC Sagrada Família
Col·labora: Memorial 1714

Del 17 al 23 d’abril 
Exposició «Amb els records fem 
història»
Homenatge als qui encara hi són  
i als qui ja van passar: llibres, 
objectes i imatges de més de 60 
anys d’antiguitat.
Horari: de 17.30 a 20 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família 
(sala d’exposicions)

Accessible
Organitza: Associació de Veïns i 
Veïnes Sagrada Família

Del 3 al 28 d’abril 
Exposició: «Exodus»
Una exposició de temàtica 
migratòria i antiracista que ens 
convida,  a través del disseny gràfic, 
a reflexionar sobre els diferents 
motius que forcen les persones a 
emprendre un procés migratori.  
A càrrec de Víctor Manuel Mendoza.

Lloc: Casal de Barri Espai 210
Accessible 

Organitza: Fronteres Invisibles  
i Associació Xarxa Dos Deu

Divendres, 14 d’abril
19.30 h Comença la Festa Major! 
Cercavila de colles populars, pregó 
i espectacle
Cercavila: Marina, av. Gaudí, 
Rosselló, Dos de maig, Mallorca, 
Padilla, Provença, Marina.
Espectacle a càrrec del grup 
Parsimoonians.
Organitza: Coordinadora d’entitats 
Sagrada Família

Accessible 

Pregó amb llenguatge de signes.

18.30 a 21 h Documental  
“Veinte años no es nada”
Segona part del documental 
“Numax presenta” dirigit per 
Joaquim Jordà. Presentació i fòrum 
a càrrec d’Albert Elduque, professor 
de la UPF, com a complement de 
l’acte institucional de denominació 
com “Interior d’Illa Treballadores de 
la Numax” de l’espai que ocupava 
anteriorment el cinema Niza.
Lloc: Ateneu El Poblet 

Accessible
Bucle magnètic per a persones 
amb discapacitat auditiva

Organitza: Associació de Veïns 
i Veïnes Sagrada Família, amb 
la col·laboració del Districte de 
l’Eixample, la Comissió de Memòria 
Històrica de l’Ateneu El Poblet i el 
Centre d’Estudis Joaquim Jordà.



6 20.30 h Cercaespais jove i Nit Jove
Inici: c. Marina, entre Provença  
i Mallorca
Final i Nit jove: plaça de la Sagrada 
Família

Hi haurà punt lila.
Organitza: Joves El Poblet

21 h Concert de Festa Major de la 
Coral Canticela
La Coral Canticela ofereix al barri 
el seu tradicional concert de Festa 
Major acompanyada de la coral 
convidada Aranbarri akordeON! 
Taldea, del País Basc.
Lloc: Cripta de la Sagrada Família

Accessible
Organitza: parròquia i pastoral  
de la Sagrada Família
Col·laboren: Coral Canticela | 
Aranbarri akordeON! Taldea

Dissabte, 15 d’abril
9 a 13 h Baixada d’andròmines
Vine a crear la teva andròmina  
i fes-la baixar per l’avinguda Gaudí!
Recorregut: av. Gaudí, de Còrsega a 
Provença
Organitza: Agrupament Escolta 
Antoni Gaudí

10 a 23 h Mostra de comerç
Lloc: c. Provença, entre Marina  
i Castillejos 

Accessible
Organitza: Eix Sagrada Família

10 a 13 h Trobada de puntaires
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: FATEC

11 h Espectacle de danses 
bolivianes
Lloc: c. Marina, entre Provença 
i Mallorca 

Accessible
Organitza: Asociación Cultural 
100 % Salay

12 h Ballem Salsa!
Actuació del Combo llatí  
i la Big Band de l’Escola
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Escola Municipal de 
Música Eixample

14 h Paellada jove
Dinarem i jugarem a jocs de taula.
Lloc: c. Nàpols, entre Rosselló 
i Provença 

Accessible
Organitza: Agrupament Escolta 
Antoni Gaudí

Tarda de foc
Organitza: Bestialots Espurnats  
i Farfolla Sagrada Família

Accessible

• 17.30 h Taller infantil  
“Fes de diable”
Lloc: Jardins de la Indústria

• 18.30 h Correfoc infantil
Recorregut: Còrsega-av Gaudí, 
Provença, Marina, Indústria, 
Jardins de la Indústria)

• 20.30 h Correfoc
Cercavila i lluïment final
Recorregut: Jardins de la 
Indústria, Lepant, Mallorca, 
Marina
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Recomanacions per al correfoc

Informeu-vos bé per on 
passarà el correfoc i seguiu les 
recomanacions dels organitzadors 
i dels serveis d’ordre, a fi que la 
vostra participació en el correfoc 
esdevingui una autèntica festa.
Si per qualsevol circumstància se 
us encén la roba, tireu-vos a terra 
i rodoleu per apagar les flames. 
Sobretot, no correu: les flames 
s’estendrien i serien més virulentes.
No es pot encendre foc ni fumar al 
voltant de les bosses o receptacles 
del material pirotècnic, ni dels 
portadors del material que utilitzen 
les colles.
El públic que vulgui participar activa-
ment en els correfocs haurà de seguir 
les normes de seguretat següents:
• Utilitzeu vestits i calçat resistents 

al foc, i en cap cas roba de fibra 
sintètica; porteu barret o bé 
mocador lligat al cap; calceu 
sabates esportives o calçat 
consistent, sempre ben cordat, i 
en cap cas sandàlies ni xancletes.

• Salteu sempre endavant i mai 
cap endarrere, individualment o 
bé en grups molt reduïts; no us 
col·loqueu entre els timbalers  
i els actuants, ni destorbeu cap 
membre de les colles.

• Seguiu en tot moment les 
instruccions del servei d’ordre  
i de suport de l’acte.

Diumenge, 16 d’abril
8 h Matinades de Festa Major
Recorregut: Lepant 280, Lepant,  
av. Gaudí, Castillejos, Rosselló, 
Antiga Fàbrica Damm
Organitza: Associació Fal·lera 
Gegantera Sagrada Família

Accessible

9 h Missa de Festa Major
Amb la participació dels Castellers 
Sagrada Família i altres grups de 
cultura popular
Lloc: Basílica de la Sagrada Família

Accessible
Organitza: parròquia i pastoral de la 
Sagrada Família

10 a 15 h Mercat de Pagès i Plaça 
Familiar
Mercat de pagès, jocs de totes 
les cultures i sensibilització 
a l’interculturalitat i la 
intergeneracionalitat.
A les 14 h farem un dinar popular 
(compra de tiquets al mateix 
moment a 8’5 €)
Lloc: c. Provença, entre Sardenya i 
Sicília 

Accessible
Organitzen: entitats de la Taula 
Intercultural (PDC Sagrada Família, 
Casal de Barri Espai 210, La Sala, 
Fronteres Invisibles, Fundació 
Puentes, Colectivo Libre Morazan, 
Non Resident Nepali Spain, Intered, 
Mercat de Pagès i Asociación Cultural 
100 % Salay)



8 10 a 21 h Mostra de Comerç
Lloc: C. Provença, entre Marina 
i Castillejos 

Accessible
Organitza: Eix Sagrada Família

11 h Roda d’Esbarts
Amb les colles convidades:  
Esbart Joventut Nostre, Esbart Sant 
Cugat i Picacrestes Colla Dansaire.
Lloc: c. Marina, entre Provença 
i Mallorca 

Accessible
Organitza: Esbart Gaudí

XXXIV Trobada gegantera
Organitza: Associació Fal·lera 
Gegantera Sagrada Família

Accessible

• 11 h Cercavila
Recorregut: Antiga Fàbrica 
Damm, Rosselló, Dos de Maig, 
Provença, Padilla, Av. Gaudí, 
Marina.

• 12 h Ballada de colles
Lloc: C. Marina, entre Provença 
i Mallorca

12 h Recreació històrica 
«Recuperem la història per 
preservar el futur»
Amb una recreació històrica ens 
explicaran què va representar 
la Coronela per a la defensa 
de Barcelona en la Guerra de 
Successió del 1714. Saber què va 
passar per preservar el futur.
Lloc: Av. Gaudí – Provença

Accessible
Organitza: ANC Sagrada Família
Col·laboren: Coronela de Barcelona | 
Memorial 1714

16.30 a 21 h La Plaça festiva  
(balls, música i menjar intercultural)
Tarda intercultural entorn de 
tradicionals balls, música i menjar 
(mostres, tastets).
Lloc: C. Marina, entre Provença  
i Mallorca 

Accessible
Organitzen: entitats de la Taula 
Intercultural (PDC Sagrada Família, 
Casal de Barri Espai 210, La Sala, 
Fronteres Invisibles, Fundació 
Puentes, Colectivo Libre Morazan, 
Non Resident Nepali Spain, Intered, 
Mercat de Pagès i Asociación Cultural 
100 % Salay)

Dimarts, 18 d’abril
17.30 h Llibres a escena  
“Picasso, la mirada”
Activitat familiar a càrrec de la 
companyia Pengim/penjam.
A partir de quadres de l’artista se’n 
fa un divertiment tot fent  
volar la imaginació.  
D’aquesta manera, l’infant  
obté un petit coneixement 
d’algunes obres de Picasso  
passant una bona estona i 
despertant la seva curiositat.  
Tot plegat, amb una mirada  
àmplia i imaginativa.
Lloc: Biblioteca Sagrada 
Família - Josep M. Ainaud 
de Lasarte

Accessible
Organitza: Biblioteca Sagrada  
Família - Josep M. Ainaud  
de Lasarte



919 h Parlem de llengua:  
«Barcelona i el futur de la llengua»
Xerrada i debat posterior sobre 
el futur de la llengua a la ciutat 
de Barcelona, a càrrec de Gerard 
Furest, coordinador de la Comissió 
de Llengua de la Intersindical 
Educació, i Aleix Sarri, director de 
l’Oficina Europarlamentària.
Lloc: Seu de l’ANC Sagrada Família 
(c. Castillejos, 228 baixos)

Accessible
Organitza: ANC Sagrada Família

Dijous, 20 d’abril
20 h Boja
Teatre a càrrec de Mariona 
Esplugues
Què passa, realment, dins la 
consulta d’un psiquiatra? Boja és un 
espectacle que retrata en primera 
persona l’experiència viscuda per 
l’actriu en els darrers 16 anys en 
consultes de diversos psiquiatres.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família 
(sala d’actes) Aforament limitat
Accessible
Organitza: Centre Cívic Sagrada 
Família

20 h Concert de Festa Major
Lloc: Ateneu El Poblet

Accessible
Bucle magnètic per a persones 
amb discapacitat auditiva

Organitza: Cor Polifònic Sagrada 
Família

Divendres, 21 d’abril
11 a 13 h 2n Concurs de cant
Concurs obert a tots els veïns  
i veïnes o persones que 
pertanyin a alguna associació 
del barri de la Sagrada Família 
i que vulguin actuar com a solistes, 
duets o formacions musicals.
Consulteu el codi QR per accedir 
a les bases i a les inscripcions.
Lloc: Ateneu El Poblet 

Accessible
Bucle magnètic per a persones 
amb discapacitat auditiva

Organitza: Petit Cor Sagrada Família
Col·laboren: Cor Polifònic Sagrada 
Família, Cantaduría El Requinto 
i Associació Descabellades.

19 h Comèdies culinàries per a 
tothom
Lloc: Casal de Barri Espai 210

Accessible
Organitza: Grup de Consum 
Ecològic El Guaret

19 h “La maledicció de les verdures”
Cinema familiar d’animació (català) 
amb Wallace i Gromit salvant el 
concurs de verdures del Poblet. 
Són benvingudes les crispetes!

21 h “Tampopo”
Noodle Western japonès (VOSE). 
Atreviu-vos a portar el vostre ramen 
per assaborir-lo sorollosament!

21 h Sopar i “conciertillo” jove
Hi haurà punt lila.

Lloc: Plaça Sagrada Família
Organitza: Joves El Poblet



10 Dissabte, 22 d’abril
10.30 a 13.30 h Espai Bebè
Instal·lació participativa a càrrec 
de La Xarranca.
Per a infants de 9 mesos a 3 anys, 
acompanyats d’una persona 
adulta. Espai de joc pensat perquè 
mitjançant el joc estimulin diferents 
sentits (tacte, oïda, vista...) alhora 
que exerciten la psicomotricitat.
Lloc: C. Provença, 480, davant de 
l’entrada del Centre Cívic

Accessible
Organitza: Centre Cívic Sagrada 
Família

10.30 a 13.30 h Orkestrònia
Activitat per a tots els públics 
(recomanada a partir de 8 anys)  
a càrrec de Cia La Cresta
Instal·lació participativa 
d’experimentació sonora, formada 
per instruments musicals de 
creació pròpia. Un recorregut per 
12 enginys sonors amb els que el 
públic interactua i experimenta  
de forma individual o per parelles.
Lloc: C. Provença, 480, davant de 
l’entrada del Centre Cívic

Accessible
Organitza: Centre Cívic Sagrada 
Família

11 a 14 h Activitats per gaudir 
en família
Deixa anar la teva imaginació 
i creativitat amb els tallers de 
bijuteria i manualitats.
Participa al “Concurs de dibuix” per 
a categories infants, mares, pares…
Lloc: Plaça Sagrada Família
Organitza: Església Evangèlica 
Ebenezer

10è aniversari Beirao Percussió
La Colla de percussió del barri  
fem 10 anys i ho volem celebrar 
amb una gran jornada festiva  
T’hi apuntes?
Lloc: C. Marina, entre Provença  
i Mallorca

Accessible
Organitza: Beirao Percussió

• 11 h Rua de percussió
 Baixarem per l’avinguda Gaudí  
(inici cruïlla amb Sant Antoni  
Maria Claret)

• 12 h Tabalada estàtica

• 13 h Vermut amb DJ

• 15.30 h Bingo musical

• 19 h Fi de festa

11 a 13 h Final del 2n Concurs de cant
Concurs obert a totes les persones 
que vulguin actuar com a solistes, 
duets o petites formacions musicals. 
Podeu veure més informació al codi 
QR de l’activitat del 21 d’abril.
Lloc: Ateneu El Poblet

Accessible
Bucle magnètic per a persones  
amb discapacitat auditiva

Organitza: Petit Cor Sagrada Família

12.30 h Vermut en viu
Vine a l’Ateneu El Poblet a gaudir  
de bona música en viu mentre prens 
el vermut i el piscolabis de Festa 
Major!
Lloc: Ateneu El Poblet

Accessible
Organitza: Ateneu El Poblet



1117 h Torneig esportiu
Lloc: Claror Sardenya (pistes exteriors)
Organitza: Joves El Poblet

16 a 19 h Activitats per gaudir  
en família
Deixa anar la teva imaginació 
i creativitat amb els tallers de 
bijuteria i manualitats.
Participa al Concurs de dibuix per 
categories: infants, mares, pares…
Lloc: Plaça de la Sagrada Família
Organitza: Església Evangèlica 
Ebenezer

21 h Sopar de Festa Major
Amb ball final a càrrec del grup 
musical Beto Tejada. 

Hi haurà punt lila.
Compra de tiquets (15 €) del 10 de 
març al 15 d’abril al Casal de Barri 
Espai 210 i a l’Ateneu el Poblet 
(consulteu horaris d’atenció al públic)
Lloc: C. Marina, entre Provença  
i Mallorca

Accessible
En cas de pluja l’activitat es farà 
al Centre Cívic Sagrada Família
Oganitza: Coordinadora d’Entitats 
Sagrada Família

Diumenge, 23 d’abril
12 h Diada Castellera
Els Castellers Sagrada Família 
sortim a plaça amb els Sagals 
d’Osona i la Colla Castellera de 
l’Esquerra de l’Eixample.
Lloc: C. Marina, entre Provença 
i Mallorca

Accessible
Organitza: Castellers Sagrada Família

12 h Ballada de sardanes
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: parròquia i pastoral  
de la Sagrada Família

18.30 a 20 h Concert de presentació 
d’El Poblet Jazz Participatiu
Tenim nova entitat musical  
al barri! El Poblet Jazz 
Participatiu vol promoure  
la música de jazz de manera 
participativa. En aquesta sessió  
de jazz, a càrrec del combo El 
Poblet Jazz Participatiu i la direcció 
de Jordi Martínez Grimaldos, esteu 
convidades a participar de manera 
activa totes les veïnes i veïns del 
barri que desitgeu tocar i passar un 
bon moment.  
Lloc: Ateneu El Poblet

Accessible. 
Bucle magnètic per a persones 
amb discapacitat auditiva

Organitza: El Poblet Jazz Participatiu

19 h 20è aniversari Dones de Blanc 
“Dones en llibertat”
Fa 20 anys vam estrenar la 
coreografia “Dones en llibertat”. 
Dues dècades després, seguim 
visibilitzant la xacra social de 
les violències masclistes, i la 
necessitat de complicitat, esforç 
i lluita de tota la societat per 
eliminar-les.
Lloc: C. Marina, entre Provença  
i Mallorca

Accessible
Organitza: Dones de Blanc, 
Plataforma Unitària contra les 
Violències de Gènere.



12 Entitats participants

Agrupament Escolta Antoni Gaudí
ANC Sagrada Família

Asociación Cultural 100% Salay
Associació Fal·lera Gegantera

Associació Veïns i Veïnes Sagrada Família
Associació Xarxa Dos Deu

Ateneu El Poblet
Beirao Percussió

Bestialots Espurnats
Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Aianud de Lasarte

Casal de Barri Espai 210
Castellers Sagrada Família

Centre Cívic Sagrada Família
Cor Polifònic Sagrada Família

Coral Canticela
Dones de Blanc. Plataforma Unitària contra 

les violències de gènere.
Eix Sagrada Família

El Poblet Jazz Participatiu
Esbart Gaudí

Escola Municipal de Música Eixample
Església Evangèlica Ebenezer

Farfolla Sagrada Família
FATEC

Fronteres Invisibles
Fundació Claror

Grup Consum Ecològic El Guaret
Joves El Poblet

Parròquia Sagrada Família
Pla Desenvolupament Comunitari

Petit Cor Sagrada Família

Consulteu tota la informació
ja.cat/FestaMajorSagradaFamilia


