
Sortim al carrer de manera segura per a tothom!
Totes les entitats i els equipaments que fem actes hem signat una declaració 
responsable i estem preparats per dur a terme el protocol de prevenció per evitar 
risc de contagi de COVID.

A tu, veí i veïna, et demanem el teu compromís
aInscriu-te a l’acte prèviament.

aAvisa’ns si no has de venir, així permetràs l’assistència d’una altra persona.

aVine amb una mascareta neta i que garanteixi la protecció.

a Respecta sempre la distància personal de 2 metres.

a Segueix en tot moment les directrius de l’entitat organitzadora de l’acte.

La Coordinadora d’Entitats Sagrada Família i les entitats organitzadores dels 
actes es permeten usar el dret d’admissió si algú no compleix la normativa o si 
té una actitud que posa en risc la resta de persones assistents 

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 totohom.

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

Cartell de Festa Major: Albert Campillo



Dijous, 17 de juny
20 h Concert cant coral
Sota el lema “Hem resistit!” ajudarem al re-
descobriment del barri amb el cinquè i últim
Concert de Resistència, amb el goig de 
retrobar-vos.
lloc: Ateneu El Poblet
inscripcions: via web*
aforament: 35 persones
organitza: Cor Polifònic Sagrada Família

20 h Poesia performativa
“100 Años de la Señora de los Pesares”
lloc: Centre Cívic Sagrada Família
inscripcions: via web*
aforament: 50 persones (sala d’actes)
organitza: Centre Cívic Sagrada Família

Divendres, 18 de juny
Tot el dia El comerç surt al carrer
lloc: c. València amb c. Dos de maig. c. 
Aragó, 546. c. Mallorca, 485.
organitza: EncantsNous Eix Comercial 

16.30 h Espai de lectura a la fresca
lloc: Passarel·la Biblioteca Sagrada Família
inscripcions: b.barcelona.sf@diba.cat
aforament: 25 persones
organitza: Biblioteca Sagrada Família - Josep 
M. Ainaud de Lasarte 

17.30 h Eixamplem lectures
Contes a 2 metres, a càrrec de Tantàgora. 
Per a totes les edats. Instal·lació  de narració 
oral que convida a continuar escoltant contes 
curts, cantarelles, poesies... 
lloc: Passarel·la Biblioteca Sagrada Família
inscripcions: b.barcelona.sf@diba.cat 
aforament: 15 persones per passi.
organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep 
M. Ainaud de Lasarte

19 h Re-vel·lar
Espectacle de dansa
A càrrec del col·lectiu Triàleg. Una creació 
que estableix un diàleg entre els records a 
través de la fotografia i el cos, com espai on 
habitar-se.
lloc: Ateneu El Poblet
inscripcions: via web*
aforament: 45 persones
organitza: Ateneu El Poblet

Dissabte, 19 de juny
10 a 14 h Ruta “Redescrobrim el barri”
Després d’un any de pandèmia cal redesco-
brir el barri, els seus espais comunitaris i les 
entitats. Cada 30 minuts, sortirà un grup amb 
una persona que farà de guia.  
durada aproximada: 1,5 hores.
sortida: Av. Gaudí - St. Antoni Mª Claret
inscripcions: via web* (el mateix dia en el 
punt de sortida, sempre que hi hagi places 
lliures)
aforament: 13 persones per grup. 7 grups.
organitza: Coordinadora d’Entitats

18.30 h Espectacle familiar “Tot bufant”
A càrrec d’en Pep Gol i en Pep Pasqual.
Espectacle familiar dedicat als instruments 
de vent en el sentit més ampli del mot, és 
a dir, tot allò que es pot fer sonar gràcies al 
vent. Els objectes quotidians es converteixen 
en instruments musicals! Ideal a partir d’in-
fants a partir dels 5 anys!
inscripcions: via web*
lloc Ateneu El Poblet
aforament: 45 persones
organitza: Ateneu El Poblet

18 h Balls Bolivians
lloc Jardins Montserrat Roig 
(accés pel c. Rosselló)
inscripcions: via web*
aforament: 100 persones
organitza: Associació 100% Salay

19 h Concert Jove
Vine a recuperar les places del barri amb el 
jovent organitzat mentre gaudim de música 
en directa. Sortejarem una panera d’obsequis 
de les entitats juvenils. Hi haurà punt lila! 
Assabenta’t de com participar-hi al twiter 
o instagram @jovesdelpoblet
lloc Plaça de Pablo Neruda
inscripcions: via web*
aforament: 80 persones
organitza: Joves del Poblet

20 a 20.30 h Espectacle de foc per a infants
Sota una pluja d’espurnes, veurem ballar 
les farfolletes i el farfollot. 
lloc c. Marina davant de la Sagrada Família 
inscripcions: via web*
aforament: 144 persones assegudes.
organitza: Farfolla Sagrada Família 
i Bestialots Espurnats de Sagrada Família
col·labora: Beirão Percussió

21 h Versots i nit de llum i foc
Diables i bèsties surten a cremar! 
Un espectacle de foc per recordar tot el 
que hem viscut i aquelles persones que 
ja no hi són. Una nit de foc per no perdre 
la flama d’un barri lluitador i compromès.
lloc c. Marina davant de la Sagrada Família
inscripcions:  via web*
aforament: 144 persones assegudes.
organitza: Farfolla Sagrada Família 
i Bestialots Espurnats de Sagrada Família
col·labora: Beirão Percussió

Diumenge, 20
De 17 a 20h Aprenem jugant en família
Tallers infantils dirigits a potenciar la creati-
vitat, estimular la curiositat i desenvolupar la 
imaginació d´una forma divertida.
lloc: Jardins Flora Tristan
inscripcions:
tallers.esglesiaebenezer@gmail.com
Si hi ha places, es podran formalitzar el 
mateix dia.
aforament: dos torns de 20 persones (17h i 
18.30h)
organitza: Església Evangèlica Ebenezer

17 h Festeta de l’Antoni Gaudí
El cau de l’AE Antoni Gaudí estem de cele-
bració perque conmemorem els 65 anys del 
nostre projecte educatiu. Hi haurà paradetes 
amb activitats, organitzades pels infants i 
joves, i en acabar farem la retransmissió del 
nou Lip-dub del cau! 
lloc: Plaça Sagrada Família
inscripcions: formulari que trobareu a la nos-
tra bio d’Instagram (@aeantonigaudi)
aforament:
organitza: Agrupament Escolta Antoni Gaudí. 

Què més passa al barri
el mes de juny?
Cap de setmana 12 i 13 de juny
Mostra de comerç de Sagrada Família
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família

30 de juny 17.30 hores
“Las historias de nuestras vidas”
Presentació dels projectes del col·lectiu Mi-
grasol, dones migrants autoorganitzadesi del 
llibre “Las historias de nuestras vidas” i debat 
al voltant del llibre amb les autores. Es tracta 
d’un llibre on diferents dones comparteixen 
les seves vivències i les raons per les quals 
van haver d’emigrar.

lloc: Sala d’actes Centre Cívic.
aforament: 50 persones
inscripcions: via web* pcsagradafamilia@
gmail.com
organitza: PDC i Migrasol

Dibuixem al barri
1r Concurs d’esquetxos

L’Ateneu el Poblet convoca el 1r Concurs 
d’esquetxos de la Sagrada Família per a que 
infants, joves i adults puguin despertar la seva 
creativitat amb la il·lustració i mostrar la seva 
mirada personal del nostre barri. Com veus les 
persones i els parcs? I els edificis i comerços? 
Volem saber com veus el barri!
Fes-ne un dibuix en paper, tamany DIN A4, 
sense lletres i presenta’l fins al 19 de juny a 
l’Ateneu El Poblet.

categories: 1a: 6 a 9 anys; 2a: 10 a 12 anys;
3a: 13 a 15 anys; 4a: 16 a 17 anys; 5a: més de 
18 anys
Els infants i joves poden participar de manera 
individual o com a escola/institut.
Les persones premiades podran gaudir de xecs 
regal per bescanviar a les botigues del barri.

tots els detalls: www.ateneuelpoblet.cat
organitza: Ateneu El Poblet

* INSCRIPCIONS VIA WEB:

http://barrisafa.pangea.org/


