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Un any més tenim la sort de gaudir de la
FESTA MAJOR del barri, gràcies a l’empenta que 
exerceix la Coordinadora, que aglutina i connecta 
aquest teixit associatiu local tan necessari per 
preservar la cultura popular i tradicional.

Al nostre barri volem seguir aspirant a espais 
i il·lusions que ens permetin afrontar el futur 
amb eines pròpies del segle xxi i amb la voluntat 
ferma de compartir valors com la solidaritat, 
el respecte, l’empatia, la tolerància...; valors 
que ens allunyin de la injustícia, la repressió, el 
masclisme i el feixisme. 

Volem que s’inauguri ben aviat l’Ateneu
El Poblet, que ha de ser un espai de referència 
i transformació que mantingui viu l’esperit 
participatiu col·lectiu que ens farà avançar cap 
un barri millor i més inclusiu.

I volem seguir conreant espais de trobada i 
donar suport a entitats que van sumant anys i 
consolidant-se al barri, com ara els Bestialots 
Espurnats, que ara han celebrat el desè 
aniversari.

No afluixem mai: som fermesa, som dignitat, 
som coratge! Bona Festa Major!

Coordinadora d’Entitats Sagrada Família

Pòrtic de Festa Major

Il·lustració de la portada:
Marta Bach Seguí, guanyadora del Concurs de cartells de la Festa Major (categoria adulta)

Il·lustració del pòrtic:
Pau Borrós Jaques, guanyador del Concurs de cartells de la Festa Major(categoria infantil)

Col·laboren amb el Concurs de cartells:
Escola de còmic i il·lustració, FemART | Eix Comercial Sagrada Família| Jugar x Jugar

Maquetació del programa: Fundació Claror
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Benvolgudes veïnes 
i benvolguts veïns,
Ja és aquí la Festa Major de la Sagrada Família, acompanyada de la 
primavera i el bon temps. El barri es vesteix de gala i els carrers del Poblet 
s’omplen de música, ball i color, i un munt d’acti vitats conviden veïnes i 
veïns, així com a enti tats, a celebrar tots plegats aquests dies de diversió
i bon humor.

Tornarem a gaudir del pregó que dona pas a la Festa i que, aquest any, 
ens proposa sorti r des de les escoles per fer una cercavila conjunta. 
Els tabalers ens anunciaran l’arribada del correfoc i acompanyarem els 
Besti alots Espurnats i la Farfolla omplint de llum els carrers del barri. 
També gaudirem de la Diada Castellera, de la mati nal de jocs al carrer
i de l’exòti c concurs d’arrossos. Un any més, la Festa ens convida a sorti r
al carrer i a comparti r l’alegria amb la família i les amistats. 

La Festa Major és també una oportunitat per destacar la cohesió i el treball 
comunitari al barri, refl ecti t en acti vitats com la setmana de portes obertes 
al Casal del Barri, els nombrosos tallers per a menuts i grans o la Diada 
Juvenil, fruit de la col·laboració entre els Joves del Poblet i l’Agrupament 
Escolta Antoni Gaudí.

I tot plegat és possible, com sempre, gràcies a l’esforç i la gran feina de les 
enti tats i els equipaments del barri. Gràcies en nom de tots els veïns i les 
veïnes per la vostra generositat. Sense vosaltres, tot això no seria possible. 
Prepareu-vos per sorti r al carrer a celebrar els dies grans del nostre barri, 
des de l’alegria, i també des del respecte i la inclusió. Volem una Festa 
Major lliure de comportaments racistes, homòfobs i masclistes. Una festa 
de tothom i per a tothom.

Visca el barri de la Sagrada Família!

Visca la Festa Major!

Ada Colau
L’Alcaldessa de Barcelona
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Volem gaudir d’unes festes lliures de 
masclisme i lgtbifòbia! Per això, durant 
la Festa Major 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 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!
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Divendres, 26 d’abril
11 a 11.45 h Primeres passes: contacontes per a nadons
Vine a gaudir d’un contacontes per a nadons de 6 mesos a 3 anys.
Places limitades.
Lloc: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

17 h Rua i pregó de la Festa Major
Desfi lada de les colles i entitats del barri, i lectura del pregó per iniciar
la Festa Major d’aquest any. Hi haurà intèrpret de llenguatge de signes. 
Punt de trobada: avinguda Gaudí amb Provença.
Rua: Provença – Lepant – València – Padilla – Jardins de Flora Tristán

18.00 h: Xocolatada i actuació de màgia amb el Mag Dídac
18.30 h: Lectura del pregó de la Festa Major

Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família 

18 h Documental Savieses, càmera en mà 2018
Estrena d’un recull d’històries de vida i valors d’un grup de persones 
grans del barri de la Sagrada Família, que han participat d’aquest projecte 
que promou la participació social i dona visibilitat a la contribució de les 
persones grans a la societat.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Fundació Aroa

19 a 22 h Recollida d’aliments malbaratats
Recollirem aliments malbaratats dels comerços propers i els aprofi tarem 
dissabte en un taller de cuina participatiu per aprendre tècniques 
d’aprofi tament i conservació dels aliments.
Lloc: sortida i arribada a l’Aula Ambiental Sagrada Família 
Organitzen: El Guaret Cooperativa Ecològica | Aula Ambiental
Col·labora: Cuchara

21 a 2 h Sopar Jove
Sopar jove a preu popular acompanyat d’uns concerts per donar
la benvinguda a la Festa Major!
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet

Programa d’actes
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Dissabte, 27 d’abril
10.30 a 13 h Urban FM Sketching
Il·lustra la Festa Major i capta tot allò que vulguis en el teu quadern 
de dibuix. Taller-ruta per a adults, a càrrec de Daniel Castro. 
Inscripció prèvia: ccsagradafamilia.net
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

11 a 13 h Jocs tradicionals
El joc tradicional ens transmet el valor de l’immaterial i el plaer de jugar. 
Veniu a compartir moments màgics jugant al carrer! A càrrec del Pájaro 
Carpintero. Per a infants a partir de 4 anys, acompanyats de les seves 
famílies.
Lloc: Provença, davant del Centre Cívic Sagrada Família
Organitzen: Casal Infantil | Centre Cívic Sagrada Família

11 a 13 h Sonarium, el viatge dels sentits
El so és el protagonista d’aquest espai de joc, de descoberta i 
experimentació musical. Instal·lacions de joc sonor a càrrec del Pájaro 
Carpintero. Per a infants de 0 a 4 anys, acompanyats de les seves famílies. 
Lloc: Provença, davant del Centre Cívic Sagrada Família
Organitzen: De 0 a 3 Infants en família | Centre Cívic Sagrada Família

11 a 13.30 h Dones de circ
Arriba al barri La Tartana del Teatro sobre Ruedas, un espai insòlit on 
gaudir d’espectacles íntims que canvien a cada lloc on aterren: la Dona 
Forçuda, la Trapezista, la Dona Bala i les seves històries... Passeu i vegeu! 
Lloc: Provença, davant del Centre Cívic Sagrada Família
Organitzen: Casal Infantil | Centre Cívic Sagrada Família

11 a 14 h Remenja’mmm: taller de cuina participatiu
Taller d’aprofitament alimentari amb els aliments recollits el divendres dels 
comerços propers. Aprendrem diferentes tècniques per aprofitar 
i conservar al màxim els aliments i així evitar-ne el malbaratament.
A partir de les 13 h, degustarem allò que hem preparat.
Lloc: Aula Ambiental Sagrada Família 
Organitzen: El Guaret Cooperativa Ecològica | Aula Ambiental
Col·labora: Cuchara
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12 a 14 h Ball vermut amb Bailongu
Vine a ballar davant de la Sagrada Família amb les nostres classes obertes 
i animacions de salsa, rock&roll, bachata, roda cubana, afrobeat i molt 
més! Dues hores de ball obert a tothom! Tant si saps ballar com si no, tant 
si tens parella com si no: vine a celebrar els 30 anys de Bailongu amb tot 
el barri! 
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Escola Bailongu

16 a 18 h En Gaudí ens voldria aquí
Activitat oberta al barri perquè el veïnat ocupem l’espai públic dels 
voltants del Temple, l’espai que ens està prenent la massifi cació turística.
Lloc: Provença, entre Marina i Sardenya
Organitza: Agrupament Escolta Antoni Gaudí

17 a 19 h Partits 3x3 de futbol 
L’Europa organitza partits 3x3, a més d’una parada informativa. Sense 
inscripció prèvia. Els equips són mixtos i cal venir amb roba esportiva
i calçat adequats. Esport, salut i diversió. Us hi esperem!
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca, davant del Temple
Organitza: Club Esportiu Europa

18 h Desfi lada solidària
Acte destinat a recollir diners per ajudar els veïns i veïnes més vulnerables.
C.O.T. - T.O.C. Del dret i del revés vol dir el mateix.
Costums, Ofi cis i Tradicions - Tradicions, Ofi cis i Costums
Participen el cos de voluntaris de l’AVV; el Club de Bitlles Catalanes; 
Hermínia Carbó, al piano, i l’equip de gimnàstica de l’AVV.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit Servei
a les Persones)
Col·laboren: paradistes del Mercat de la Sagrada Família
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17.30 a 19 h Taller infantil i juvenil diabòlic i de circ
Vine a passar una estona d’allò més divertida! Pinta’t la cara, vesteix el 
vestit autèntic de diable i sigues membre d’una companyia de circ, encara 
que sigui per uns instants. T’ho perdràs?
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitzen: Agrupament Escolta Antoni Gaudí | Bestialots Espurnats 
de la Sagrada Família | Farfolla de la Sagrada Família 

19 a 20.30 h Tabalada infernal
Els tabalers anuncien l’arribada del correfoc, seguiu el seu ritme 
i prepareu-vos per a la sortida dels diables i les bèsties de foc.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitzen: Farfolla de la Sagrada Família | Bestialots Espurnats 
de la Sagrada Família | Beirão Percussió

20.30 a 22.30 h Correfoc
Vine al correfoc! Sota una pluja d’espurnes, gaudeix d’un recorregut 
pel barri acompanyant els diables. Forma part del correfoc i viu de prop 
l’espectacle final.
Recorregut: Jardins de la Indústria – Indústria – Lepant – Mallorca – 
Marina, davant de la Sagrada Família, a la façana del Naixement
Organitzen: Bestialots Espurnats | Farfolla Sagrada Família
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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 activament 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.
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Diumenge, 28 d’abril
8 a 9.15 h Matinades de Festa Major
Matinades de Festa Major a càrrec de músics i acompanyants 
d’organització per les voreres de diferents carrers del barri.
Recorregut: Lepant (entre Provença i Mallorca) – Mallorca – Padilla – breu 
aturada d’uns 10 minuts a Padilla amb Rosselló (pastisseria Lliso Lis) – 
Rosselló – Antiga Fàbrica Damm (Rosselló, 515)
Organitza: Fal·lera Gegantera Sagrada Família

10.30 a 15 h XXXI Trobada Gegantera de la Sagrada Família
Cercavila gegantera de Festa Major a càrrec de figures, geganters, músics 
i acompanyants de l’organització pels diferents carrers del barri.

10.30 a 12 h Plantada i esmorzar: Rosselló, 515 (Antiga Fàbrica Damm)
12 h Cercavila: Rosselló – Dos de Maig – Provença – Padilla – breu 
aturada d’uns 15 minuts a Padilla amb Rosselló (pastisseria Lliso Lis) – 
Padilla – Còrsega – avinguda Gaudí - Marina (davant del Temple)
13.30 h Parlaments, ball de gegants i lliurament de records: davant 
de la façana del Naixement (carrer Marina)

Organitza: Fal·lera Gegantera Sagrada Família
Col·laboren: Gegants de Sant Vicenç de Montalt | Gegants del Raval | 
Gegants de Nou Barris | Arreplegagegants i l’Ocellaire de l’Eixample | 
Gegants de la Garriga | Gegants d’Igualada | Gegants de la Sagrera

10.30 a 11.30 h Missa d’inici de Festa Major
Missa per donar inici a la Festa Major d’enguany.
Lloc: Cripta de la Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada Família
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

11 a 14 h Matinal de jocs de carrer
Activitat a l’aire lliure adreçada a la mainada de 5 a 12 anys per jugar a 
bitlles catalanes, petanca, joc del mocador, cursa de sacs, xarranca, etc. 
Juguem?
Lloc: plaça Gaudí, al costat del Punt Verd (Lepant amb Provença) 
Organitza: Òmnium Eixample
Col·laboren: Agrupament Escolta Antoni Gaudí | Club de Bitlles Sagrada 
Família | Club Petanca Plaça Gaudí
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11.30 a 12.45 h Dansa tradicional catalana
Trobada de grups infantils i juvenils de la Roda d’Esbarts Dansaires.
Amb la participació de l’Esbart Joventut Nostra, l’Esbart Joaquim Ruyra, 
l’Esbart Dansaire de Granollers i l’Esbart Gaudí.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Esbart Gaudí

12 a 14 h Ballada de sardanes 
Tradicional ballada de sardanes de Festa Major
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada Família

16.30 h Demostració de balls típics bolivians
Farem una rua tot ballant danses tradicionals bolivianes i posterior 
presentació a l’escenari.
Recorregut: Rua pels carrers
Organitza: Asociación 100 % Salay Barcelona
Col·laboren: Caporales Universitarios San Simón Cochabamba | Caporales 
Universitarios Usa | Tinkus San Simón Filial Barcelona | Diablada

17.30 h Concert de Festa Major
Lloc: Parròquia de Sant Ignasi de Loiola
Organitza: Cor Polifònic Sagrada Família

Del dilluns 29 d’abril al divendres 3 de maig
10 a 14 h i 16 a 20 h
Setmana de portes obertes al Casal de Barri Espai 210
Setmana de portes obertes en què es podrà participar als tallers 
trimestrals que es fan al Casal de Barri Espai 210.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitzen: Hèlia Dones | Fundació Aroa | Teixint Vincles | AMMBAR |
El Guaret Cooperativa Ecològica
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Dilluns, 29 d’abril
10.30 a 13.30 h i 16.30 a 19 h Punt d’intercanvi de llibres
Tens novel·les que ja no llegeixes? Vols trobar noves lectures? Porta’ns 
tres llibres que ja no llegeixis i intercanvia’ls pels d’altres lectors. Intercanvi 
de novel·les, llibres infantils i juvenils.
Lloc: davant de l’Aula Ambiental (cantonada de Provença amb Lepant)
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família
Pla de pluja: dins de l’Aula Ambiental

17 a 18.30 h Taller d’animació a la lectura
Taller per estimular les capacitats intel·lectuals: atenció, memòria, 
comunicació, fluïdesa verbal, creativitat... a través de la lectura i la música. 
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 210, baixos, sala 4)
Organitza: AMMBAR (Associació de Malalts Mentals de Barcelona)
Col·laboren: Ajuntament de Barcelona | La Caixa

Dimarts, 30 d’abril
11 a 12 h Taller de rehabilitació neuropsicològica
Taller que té com a objectiu millorar les funcions mentals que han estat 
afectades, enfocades en l’atenció, la memòria, el llenguatge, la percepció, 
la psicomotricitat, la funció executiva i l’emoció.
Lloc: Casal de barri Espai 210
Organitza: AMMBAR (Associació de Malalts Mentals de Barcelona)

12 a 13 h Taller d’artteràpia
A través de l’art com a vehicle terapèutic, es busca afavorir les ganes 
de viure, compartint vivències, expressant emocions i desenvolupant 
potencial artístic.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: AMMBAR (Associació de Malalts Mentals de Barcelona)
Col·laboren: Ajuntament de Barcelona | La Caixa 

18 a 19.30 h Conferència col·loqui: Trastorns de l’alimentació
Conferència i col·loqui posterior sobre l’anorèxia i la bulímia.
Lloc: Auditori del Nou Hospital de Sant Pau (Sant Quintí, 89, 3a planta)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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19 a 20.30 h Ioga per a dones
Jornada de portes obertes de les classes de Ioga per a dones.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Xarxa Dos Deu

20.15 a 21.15 h Missa de difunts
Missa en memòria dels difunts del barri al llarg d’aquest any. 
Lloc: Cripta de la parròquia de la Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada Família
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

Dijous, 2 de maig
10.30 a 13.30 h Taller de tapissos
Espai per a dones per aprendre l’art del tapís i generar vincles.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Xarxa Dos Deu

17 a 20 h Ball de Festa Major per a la gent gran
Ens reunirem per passar una bona tarda plena de festa i xerinola.
Lloc: escenari del carrer Marina
Organitza: Espai de Gent Gran Sagrada Família

17 a 20 h Festa d’homenatge a la gent gran
Homenatge a les persones més grans del barri, a la parella amb més anys 
de vida en comú i a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Amb l’actuació de la Coral El Caliu-Il·lusió.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família

17 a 20 h Vine a conèixer el Banc del Temps Sagrada Família
T’explicarem què és el Banc del Temps i quines activitats hi fem. El Banc 
del Temps és el primer banc que funciona sense diners. Cada persona 
ofereix allò que coneix o li agrada fer i, a canvi, pot demanar serveis 
d’altres sòcies i socis.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Banc del Temps Sagrada Família
Col·labora: Xarxa Dos Deu
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17.30 a 18.45 h Introducció a l’art de les mandales
Taller de creació de mandales com a eina per desenvolupar 
la concentració, la creativitat i aprendre a relaxar-se.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Fundació Aroa
Col·labora: Xarxa Dos Deu

19 a 20 h Respiració i relaxació
Aprendrem eines pràctiques per aplicar al nostre dia a dia, especialment 
en els moments d’angoixa i estrès.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Fundació Aroa
Col·labora: Xarxa Dos Deu

Divendres, 3 de maig
17 a 20 h Taller d’arpilleres Sagrada Família
Un espai de trobada, diàleg i aprenentatge entre persones d’orígens 
i cultures diferents, utilitzant l’arpillera com a metodologia. A partir 
d’aquesta tècnica, aprendrem a comunicar-nos i expressar-nos d’una 
altra manera.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 210)
Organitza: Teixint Vincles
Col·labora: Xarxa Dos Deu

19 a 20.30 h Concert al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau
Actuació de la Coral Canticela, sota la direcció de Gabriel Miralles.
Lloc: recinte modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de Cultura) 
Col·labora: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

19 a 21 h Tertúlia amb...
Ramón Cotarelo i Gonzalo Boye ens donaran el seu punt de vista sobre 
la situació que estem vivint al nostre país aquests darrers temps.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: ANC Sagrada Família
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19 a 2 h Cercaespais
Es tracta d’una cercavila nocturna per diferents espais del barri, amb 
aturades a diferents locals per denunciar la gentrifi cació agressiva que 
pateix el barri i reivindicar la recuperació de l’espai públic. Finalització 
amb un petit concert amb diferents punxadiscos.
Sortida: plaça Sagrada Família
Organitza: Joves del poblet

21 a 22 h Clàssics amb Accent
Concert de música clàssica, bandes sonores i música popular, a càrrec
de les agrupacions i dels professors de l’Escola de Música Accent.
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família
Organitza: Escola de Música Accent
Col·labora: Parròquia de la Sagrada Família

Dissabte, 4 de maig
8.30 h 3a Jornada Participativa Entre Nosaltres pel càncer de mama
Caminada solidària i activitats de sensibilització sobre càncer de mama
i qualitat de vida.
Sortida: avinguda Gaudí amb Provença
Arribada: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (recinte modernista)
Organitza: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Col·labora: Claror, més que fi tness!

10 a 20 h Dia Internacional de la Pintura
Exposició de pintura i recollida de signatures per aconseguir el dia
de la pintura. Hi haurà un taller de pintura infantil de 18 a 20 h.
Lloc: Marina cantonada Mallorca (a la vorera del Temple)
Organitza: Dia Internacional de la Pintura 

10 a 20 h Encants Vintage Market
Lloc: Jardins Encants Nous
Organitza: Encantsnous Eix Comercial

10 a 21 h XVI Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Mostra de comerç local i artesania que combina el teixit comercial amb 
l’artesania i la gastronomia del nostre entorn.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família
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10.30 a 13 h Trobada de puntaires
Trobada de puntaires de Barcelona i altres punts de Catalunya. Es preveu 
una assistència de 240 a 300 puntaires.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: FATEC, Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
Col·laboren: Aigua Font d’Or | Coordinadora d’Entitats Sagrada Família

10.30 a 18.30 h Jornada familiar amb ‘valors’
Trobada per a tota la família amb activitats gratuïtes. Actuació de l’Escola 
Varium: Manama Varium / Manama Jove (dansa contemporània), Varium 
Kids (hip-hop), tallers infantils, inflable, llit elàstic…
Lloc: plaça Gaudí amb Provença 
Organitza: Església Bíblica Ebenezer

11 a 13.30 h Els sentits del món
Viatge a través dels 5 sentits per conèixer el món sense sortir del barri, 
amb propostes ben variades: desfilada de moda, taller familiar de cuina, 
mostra de danses, exposició de fotografia i moltes sorpreses més!
Lloc: Mercat de la Sagrada Família
Organitzen: Xarxa Intercultural (en formen part: Biblioteca Sagrada 
Família, Xarxa Dos Deu, AVV Sagrada Família, Espai de la Gent Gran 
Sagrada Família, Diomcoop, Esbart Gaudí, Non Resident Nepali Spain, 
La Sala, Fronteras invisibles, Teixint Vincles)
Col·labora: Cuchara I Mercat Sagrada Família

11 a 17 h II Concurs d’arrossos
La Cruïlla surt al carrer per donar-vos l’oportunitat d’oferir les vostres 
arts gastronòmiques al barri! Apunteu-vos enviant un correu electrònic 
a casal@lacruilla.cat i comenceu a pensar els ingredients del vostre arròs 
guanyador!
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: La Cruïlla - Casal Independentista de l’Eixample

12 a 14 h Ballem salsa!
A les 12 h, classe de ball adreçada a tothom i actuació del Combo Latin 
Rumba format per alumnes de l’EMMEixample.
Lloc: plaça Sagrada Família (Mallorca amb Sicília)
Organitza: EMMEixample Joan Manuel Serrat



| 17

17 a 20 h 6è aniversari de Beirão Percussió
Cercavila i espectacles de percussió a càrrec de Beirão Percussió i grups 
convidats.
Recorregut: avinguda Gaudí – Sant Antoni Maria Claret – Provença 
Espectacles en estàtic al carrer Marina, davant del Temple
Organitza: Beirão Percussió

21 a 2 h Sopar i ball de Festa Major
Sopar popular per a tot el veïnat del barri. I a partir de les 23 h, animat 
concert de la Festa Major amb versions funky per a totes les edats, amb 
els Funktònics com a cloenda. 
Preu del sopar: 13 € (opció de menús vegans i sense gluten)
Venda anticipada de tiquets: de l’1 al 26 d’abril al Casal de Barri Espai 210 
i a l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Lloc: Marina, davant del Temple
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
Col·labora: Escola Sinaí

Diumenge, 5 de maig
9 a 14 h La Milla
Cursa de 1.609 metres per a totes les edats, i nova sèrie perquè els més 
petits de la casa corrin amb els pares i mares. Màster de fi tness i activitats 
per a tota la família durant tot el matí.
Circuit: Mallorca, entre Lepant i Sicília | Activitats: Sardenya, entre 
Provença i Mallorca
Organitza: Claror, més que fi tness!

9.30 a 14.30 h Portes obertes a Sant Pau i a la Fundació Kālida
Coincidint amb la jornada de portes obertes del Recinte Modernista de 
l’Hospital de Sant Pau, vine a conèixer el centre Kālida, un espai concebut 
per acompanyar les persones amb càncer, els seus familiars i cuidadors. 
Sense cita prèvia i de manera gratuïta. Farem activitats lúdiques i 
terapèutiques: relaxació, ioga oncològic, artteràpia, pintura de mandales
i de tasses.
Lloc: recinte modernista Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Organitza: Fundació Kālida | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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10 a 21 h XVI Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Mostra de comerç local i artesania que combina el teixit comercial amb 
l’artesania i la gastronomia del nostre entorn.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família 

16 a 20 h Diada juvenil: Activitats esportives + Sala piràmides
Una diada alternativa, organitzada des del jovent del barri i per al jovent 
del barri. Tornem l’esport i la cultura al carrer!

16 a 18 h: Activitats ludicoesportives
18 a 20 h: Sala piràmides. Actuacions teatrals i musicals

Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Joves del Poblet
Col·labora: Agrupament Escolta Antoni Gaudí

12.30 a 14 h Missa de cloenda de Festa Major
Lloc: Parròquia de Sant Ignasi de Loiola (Provença, 544)
Organitza: Parròquia de Sant Ignasi de Loiola
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família | BarnaSo | 
Música Jove

17 a 19 h Els drets i les llibertats de les dones
Sensibilització ciutadana contra la violència vers les dones amb actuacions 
a l’aire lliure. Per a tota la població i hi haurà un espai infantil.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitzen: Associacio Hèlia | Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere

19.30 h Ens volem vives
Coreografi a de les Dones de Blanc
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Associacio Hèlia | Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere

18 a 19.30 h Conferència: La ansiedad dentro de la familia
Conferència a càrrec de la psicòloga Ester Martínez.
Lloc: Església Bíblica Ebenezer (passatge Gaiolà, 8-12)
Organitza: Església Bíblica Ebenezer
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Diumenge, 12 de maig
12 a 15 h Diada Castellera
Diada Castellera de Festa Major
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

Pels voltants de la festa...
Del 9 al 23 d’abril
Exposició: Amb els records fem història
Homenatge a tots els que encara hi són i recordatoris als que ja van 
passar.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: gent del barri que aporta el material exposat

1  Biblioteca + Centre Cívic + Mercat   2  Aula ambiental   3  Casal de Barri Espai 210
4  Parròquia Sagrada Família  5  Parròquia Sant Ignasi de Loiola  6  Església Bíblica Ebenezer
7  Recinte modernista Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  8  Auditori Hospital de Sant Pau
9  Plaça Sagrada Família  10 Plaça Gaudí 11 Jardins de la Indústria 12 Jardins de Flora Tristán

 Escenari central carrer Marina
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Espais de la Festa Major
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Agrupament Escolta Antoni Gaudí
Assemblea Nacional Catalana (SFxI) sagradafamilia@assemblea.cat
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família avvsagrada@gmail.com
Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família
Asociación 100 % Salay Barcelona
Associació Hèlia Padilla, 208-210, baixos| helia@heliadones.org
Associació Xarxa Dos Deu Padilla, 210, baixos
Aula Ambiental - Punt Verd del barri Lepant, 281 | info@aulambiental.org
AMMBAR Associació de Malalts Mentals de Barcelona | Padilla, 210, baixos
Banc del temps Sagrada Família Padilla, 210, baixos
Bestialots Espurnats bestialotsespurnats@gmail.com
Beirão Percussió info@beiraopercussio.cat
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte Provença, 480 
Casal de barri Espai 210 Padilla, 210, bx | espai210@gmail.com | Tel. 932 653 645
Castellers de la Sagrada Família junta@castellerssagradafamilia.cat
Centre Cívic Sagrada Família Provença, 480 | info@ccsagradafamilia.net
Club Esportiu Europa  administracio@ceeuropa.cat | www.ceeuropa.cat
Clubs Claror, més que fitness! www.claror.cat
Cor Polifònic Sagrada Família corpolifonicsf@gmail.com
Dia Internacional de la pintura
Eix Comercial Sagrada Família ecsfg@hotmail.com
El Guaret Cooperativa Ecològica Padilla, 210, baixos
El Poblet Feminista elpobletfeminista@gmail.com
Escola Bailongu
Encantsnous Eix Comercial
Esbart Gaudí esbartgaudi@telefonica.net
Escola de Música Accent escolademusica@accent.cat
Escola Municipal de Música Eixample - Joan Manuel Serrat
Església Bíblica Ebenezer passatge Gaiolà, 8-12
Espai de la Gent Gran Sagrada Família Mallorca, 425, 5è pis 
FATEC Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
Farfolla Sagrada Família farfolla.sf@gmail.com 
Fundació Aroa Padilla, 210
Fundació Kālida Sant Antoni Maria Claret, 167 www.fundaciokalida.org
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Sant Quintí, 89
Joves del Poblet jovesdelpoblet@gmail.com
La Cruïlla - Casal Independentista de l’Eixample Sardenya, 256 | www.lacruilla.cat
Mercat Sagrada Família
Òmnium Eixample eixample@omnium.cat   Tel 933 198 050
Parròquia de la Sagrada Família
Parròquia Sant Ignasi de Loiola
Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) Padilla, 210, baixos
Plataforma Unitaria contra les Violències de Gènere
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www.coordinadorabarrisagradafamilia.cat


