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PROGRAMA
Festa Major Sagrada Família

del 22 d’abril a l’1 de maig de 2022



Imatge de Bruno Olivares Martínez (14 anys). Segon premi concurs de dibuix
Il·lustració de portada: Nicolàs Padilla Romero (12 anys). Primer premi concurs de dibuix

Enguany, la Coordinadora d’Entitats Sagrada Família volem retre un homenatge 
als nostres infants i joves. Per la seva resiliència, per la capacitat de fer front a les 
adversitats, per il·luminar les nostres cases cada dia de l’any. És per això que hem triat 
per a la portada del programa de Festa Major un cartell de la categoria infantil del 
Concurs de Cartells.
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Pòrtic programa Festa Major 2022

Torna al barri Sagrada Família la FESTA MAJOR i les entitats 
que hi pertanyem ens sentim molt felices! 

Aquests dos anys de pandèmia i restriccions han estat molt durs per a 
tothom, i també per a les entitats del teixit associatiu. L’any 2020, quan 
tots vivíem un confinament amb un final incert, vam anul·lar la Festa 
Major a les portes de celebrar-la. L’any 2021 la vam moure de dates i 
el mes de juny vam poder fer alguns actes al carrer, amb capacitats 
restringides i moltes mesures de prevenció. 

Les entitats que organitzem la Festa Major hem continuat vinculades 
entre nosaltres a través de pantalles, ens hem ajudat, hem preparat 
petits actes per sortir al carrer quan la situació pandèmica ens ho 
ha permès… Però no és el mateix. Hem trobat a faltar un correfoc, 
una diada castellera, un auditori ple a vessar, una cercavila de 
gegants o de balls… Ens han mancat les trobades presencials en 
algun equipament del barri per recuperar les mirades, l’escalf i sentir 
aquella germanor de col·laboració i de saber que cada entitat, sigui 
gran o petita, suma per organitzar unes festes que contribueixen al bé 
comú, a l’alegria del nostre barri.

De vegades, seguint l’actualitat, sembla que hi ha qui no ha après 
res d’aquesta pandèmia. No és el nostre cas. Les entitats del nostre 
barri n’hem après, i molt, i estem més convençudes que mai que 
continuarem fomentant valors com ara la solidaritat, el respecte, 
l’empatia, la tolerància...; valors que ens allunyin de la violència, la 
injustícia, l’incivisme o el masclisme.

Així doncs, posem-los en pràctica durant la Festa Major i visquem-la 
plenament!

Visca el barri Sagrada Família, visca el Poblet i visca la Festa Major!

Coordinadora d’Entitats Sagrada Família
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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 diem NO ÉS NO
a les agressions masclistes i LGTB-fòbiques!

https://ja.cat/GuiaBonTracteEixample
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PROGRAMA
Festa Major Sagrada Família

del 22 d’abril a l’1 de maig de 2022

DURANT TOTA LA FESTA

Exposició del 20è Aniversari dels 
Castellers de la Sagrada Família
Del 21 d’abril al 13 de maig
Horari de visita: de dilluns a divendres, 
de 17 a 21.30 h
Acte inaugural: 23 d’abril, 
d’11 a 13.30 h
Lloc: Ateneu el Poblet
 

Divendres, 22 d’abril

11 a 13 h - 1r Concurs de Cant 
Petit Cor 
Fase eliminatòria del concurs.
Inscripcions:

Lloc: Ateneu el Poblet
Organitza: Petit Cor
 
17 a 20.30 h - Òpera als comerços
Vine a gaudir d’una tarda d’òpera a 
l’Eix Sagrada Família.
Lloc: comerços participants
Organitza: Eix Sagrada Família
 
18 h - Cercavila del pregó
Cercavila amb les colles de cultura 
popular del barri.
Sortida: Aragó – Dos de Maig
Itinerari: Aragó – Cartagena – Mallorca – 
Padilla – Provença – Marina

19.30 h - Pregó de Festa Major
Pregó acompanyat d’una activitat 
familiar amb «minidisco».
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Coordinadora d’Entitats 
Sagrada Família
 
20 a 2 h - Sopar Jove
Jove, vine a recuperar les places del 
barri amb nosaltres i gaudir de les festes!
Hi haurà punt lila.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet
 

Dissabte, 23 d’abril

 
10 a 14 h - Ballem salsa!
Classe oberta amb un professor de balls 
llatins i concert posterior del Combo 
Rumba i la Big Band de l’EMM Eixample. 
Obert a tothom amb ganes de ballar!
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Escola Municipal de Música 
Eixample
 
10.30 a 13 h - Trobada de puntaires
Trobada de puntaires de Barcelona i 
altres punts de Catalunya.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: FATEC
 
11 a 14 h - Jornada lúdica 
i esportiva del Poblet
Torneig de futbol entre entitats de lleure 
(caus i esplais) i el Club Esportiu Europa, 
conjuntament amb altres activitats i 
barra per menjar i beure.
Lloc: plaça Pablo Neruda
Organitza: Agrupament Escolta Antoni 
Gaudí
Col·laboren: CE Europa | Esplai Brúixola | 
AE Anselm Albareda | AE Terranova
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19 a 20.30 h - Teatre «La habitación 
de Verónica»
Lloc: Ateneu el Poblet
Organitza: Dinàmics Teatre
 
19 a 24 h - Cabaret artístic
Jove, vine a recuperar les places del 
barri amb nosaltres i gaudir del Sant 
Jordi amb bona companyia. Micròfon 
obert i «concertillu» final sorpresa!
Lloc: plaça Pablo Neruda
Organitza: Joves del Poblet
 
21 h - Sopar i ball de Festa Major
Venda de tiquets per al sopar: fins al 
7 d’abril al Casal de Barri Espai 210 i 
l’Ateneu el Poblet.
Preu del tiquet: 12  (hi ha menú vegà)
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Coordinadora d’Entitats 
Sagrada Família
Durant l’acte es farà el lliurament de 
premis del Concurs de Cartells de Festa 
Major.
Durant el ball hi haurà punt lila.

 
 
Diumenge, 24 d’abril

 
10.30 a 11.30 h - Missa d’inici 
de Festa Major
Amb la participació de la Coral 
Canticela.
Lloc: cripta de la Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada 
Família
 

10.30 a 13.30 h - Xics del Xurrac
Voleu jugar a ser colla castellera? 
Veniu a fer pinya amb la primera colla 
nascuda d’una fusteria. Quan surten 
a la plaça, els seus membres cobren 
vida per mitjà del joc, en què es posa 
a prova l’enginy de gent de totes les 
edats i es comparteixen els valors 
castellers. Tothom pot ser Xic del Xurrac! 
Només cal jugar-hi!
Instal·lacions participatives a càrrec 
de Tombs Creatius.
Per a tots els públics (recomanat 
principalment a partir de 4 anys).
Lloc: interior d’illa Flora Tristan
Organitzen: Centre Cívic Sagrada 
Família | Casal de Barri Espai 210
 
10.30 a 13.30 h - 1r Concurs de 
Cant Petit Cor
Concurs obert a tots els cantaires del 
barri que vulguin actuar com a solistes, 
duets o petites formacions musicals.
Inscripcions:

Lloc: Ateneu el Poblet
Organitza: Petit Cor
Col·laboren: Cor Polifònic Sagrada 
Família | Contaduría El ReQuinto
 
10.30 h - Torneig 3x3 Vòlei
Jove, vine a jugar al torneig de vòlei! 
Busca el teu equip i apunta-t’hi a jugar.
Lloc: Claror Sardenya (pistes exteriors)
Organitza: Joves del Poblet
Col·labora: Fundació Claror
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11 a 14.30 h - El Racó de l’Orador: 
«Comunitats energètiques»
Sessions: 12 h i 13.30 h
El preu desorbitat de l’energia, la 
dependència del país i l’esgotament 
dels recursos fòssils són factors clau 
que posen el focus en les comunitats 
energètiques. La força de la gent pot 
retornar la xarxa d’energia renovable 
a mans de la gent! Fem comunitats 
energètiques! A càrrec de Jordi 
Punset, expert en energies renovables 
i implementació de comunitats 
energètiques.
Lloc: Gaudí/Provença
Organitza: ANC Sagrada Família

11.30 a 13 h - Bitlles i petanca
Vine i participa-hi!
Lloc: plaça Gaudí (Provença-Lepant)
Organitza: Club de Bitlles Sagrada Família
Col·labora: Grup de Consum Ecològic 
El Guaret

12 a 13.30 h - Ballada de 
sardanes Tradicional amb 
la cobla Rambles
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada Família
 
12 a 14 h - Fruites i verdures 
ecològiques
Vine a gaudir d’activitats familiars per 
conèixer-les!
Lloc: Provença-Lepant
Organitza: Grup de Consum Ecològic 
El Guaret
 
12 a 15 h - Diada castellera
Diada castellera amb la participació 
de les colles  castelleres de la Sagrada 
Família, Tirallongues de Manresa i Sagals 
d’Osona.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

17 a 20.30 h - Rua cultural 
boliviana
Mostra de la cultura boliviana per mitjà 
dels balls.
Sortida: Provença/Marina
Recorregut: Marina – Rosselló – 
Castillejos – Provença – Marina
Organitza: Asociación Folklórica, Artística 
y Cultural 100% Salay
 
17.30 a 18.30 h - Concert 
de gòspel solidari
Lloc: parròquia de Sant Ignasi
Organitza: Parròquia de Sant Ignasi

 
 
Dilluns, 25 d’abril

10.30 a 13.30 h i 16.30 a 19 h - 
Punt d’Intercanvi de Llibres 
Després de Sant Jordi, els prestatges de 
casa estan plens a vessar. Aprofitant el 
bon temps, el PILL surt al carrer perquè 
puguis renovar la teva biblioteca de la 
manera més sostenible!
Lloc: pèrgola de l’Aula Ambiental (Punt 
Verd)
Organitza: Aula Ambiental Sagrada 
Família

 
 
Dimarts, 26 d’abril

20 a 20.40 h - Missa pels difunts 
del barri
Missa en memòria dels difunts del barri 
al llarg d’aquest any.
Lloc: cripta de la Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada 
Família
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Dimecres, 27 d’abril

17 h - Inauguració de la Nevera 
solidària
Vine a conèixer el nou projecte 
que s’engega al barri: la Nevera 
solidària! Un projecte comunitari de 
reaprofitament alimentari per no 
malbaratar menjar. Informa’t de com 
participar-hi!
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Xarxa Intercanvis
Col·laboren: Pla de Desenvolupament 
Comunitari | Aula Ambiental
 
19 a 21 h - Debat Constituent: 
ponència i fòrum
Una ponència amb debat posterior 
sobre la sobirania i la gestió dels béns 
comuns, l’alimentació i l’energia, amb 
els experts Jordi Jaira-Manzano, Joan 
Julià, Cristina Rafecas, Xavier Safont-Tria 
i Antoni Soy.
Lloc: Ateneu el Poblet
Organitza: ANC Sagrada Família
 

Dijous, 28 d’abril

 
18.30 a 20 h - Contracta cures 
#ambsummacura
Amb aquesta activitat volem donar 
a conèixer l’explotació laboral que 
pateixen les treballadores de la llar i les 
cures en l’àmbit domèstic i mostrar 
les alternatives de cura digna per a 
la contractació responsable. Per un 
consum cuidat de cures!
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Pla Comunitari Sagrada 
Família (Taula de Cures) Intered Xarxa 
Dos Deu

20 a 21.30 h - Reflexionem: 
renovables i transició energètica
Projecció del curtmetratge «Machini» 
i reflexió sobre l’espoli de les falses 
renovables. A partir de l’exemple 
de les mines de cobalt al 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.
Inscripcions prèvies a partir del 21 
d’abril a les 9.30 h, a: 
ccsagradafamilia.net o trucant al 
934 508 917
Lloc: pèrgola de l’Aula Ambiental 
(Punt Verd)
Organitzen: Centre Cívic Sagrada 
Família | Aula Ambiental Sagrada 
Família
Col·laboren: Revista Sobirania 
Alimentària | Espai Consum 
Responsable | Observatori del Deute 
en la Globalització
 

Divendres, 29 d’abril

 
11 a 13 h - Assaig obert
Vine a l’assaig conjunt del Cor 
Polifònic Sagrada Família i el Petit Cor, 
i descobreix el funcionament intern de 
les corals.
Lloc: Ateneu el Poblet
Organitzen: Cor Polifònic | Petit Cor
 
19.30 h - Cercaespais  del Poblet
Jove, vine a fer barri amb nosaltres 
participant d’aquesta ruta, amb bona 
música i molt bon ambient!
Inici i final: plaça Pablo Neruda
Organitza: Joves del Poblet 
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19 a 21 h - Cinefòrum: «Llum 
i llibertat»
Passi del documental «Llum i llibertat», 
projecte que va consistir a il·luminar 
131 agulles de Montserrat durant la nit 
de l’1 d’octubre del 2019. Se’n farà un 
fòrum posterior, a càrrec de l’equip 
de rodatge, i la presentació de la Via 
Pirinenca 2022.
Lloc: seu de l’Agrupació Excursionista 
“Catalunya” (Padilla, 255)
Organitzen: Agrupació Excursionista 
“Catalunya” | ANC Sagrada Família

21.15 h - Clàssics amb accent
A càrrec dels professors i conjunts 
de l’escola
Lloc: Cripta de la Sagrada Família
Organitza: Escola de música Accent
 

Dissabte, 30 d’abril

 
10 a 21 h - Fira de Comerç al carrer
Fira de comerç local, productes 
artesans i productes ecològics.
Lloc: Provença, entre Marina i 
Castillejos
Organitza: Eix Sagrada Família
 
11 a 14 h i 16 a 19 h - Tallers infantils
Pintacares, tallers de bijuteria i treballs 
manuals. Jugarem en família a jocs 
gegants... Ens ho passarem bé!
Lloc: Pl. Sagrada Família (Mallorca - Sicília) 
Organitza: Església Bíblica Ebenezer
 

12 a 13 h - Classe dirigida 
de Pilates i Barre
Atreveix-te amb aquesta fusió 
d’exercicis (classe dempeus). Aprofitem 
els beneficis d’una activitat dirigida per 
una professional que ens farà gaudir 
d’aquesta disciplina per tonificar i 
millorar la flexibilitat muscular.
Lloc: Pl. Sagrada Família (Mallorca - Sicília) 
Organitza: Església Bíblica Ebenezer
 
17 a 19 h - Berenar de Festa Major
Berenar amb activitats i tallers familiars.
Lloc: Ateneu el Poblet
Organitza: Ateneu el Poblet
Col·laboren: Castellers de la Sagrada 
Família | Fronteres Invisibles
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17.30 a 22 h - TARDA DE FOC

17.30 h - Taller infantil i juvenil
Vine a passar una estona d’allò més divertida! Pinta’t la cara, vesteix el vestit autèntic 
de diable i participa en les activitats i dinàmiques preparades!
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitzen: Bestialots Espurnats | Farfolla Sagrada Família | AE Antoni Gaudí
 
19 a 20 h - Correfoc infantil 
Les Farfolletes i el Farfollot surten pels carrers del barri amb tots els infants. Veniu els més 
petits a gaudir del foc i ballar sota les espurnes!
Recorregut: Còrsega – Gaudí – Marina – Jardins de la Indústria
 
20.30 a 22.30 h - Correfoc de Festa Major
Per fi! Vine al correfoc! Sota una pluja d’espurnes, gaudeix d’un recorregut pel barri amb 
els diables i la Farfolla. Viu el correfoc de ben a prop i gaudeix de l’espectacle final!
Recorregut: Jardins de la Indústria – Indústria – Lepant – Mallorca – Marina – Façana 
del Naixement
Organitzen: Bestialots Espurnats | Farfolla Sagrada Família | Beirão Percussió

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:

 Feu servir 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.



- 9 - 

20 h - Concert del Cor Polifònic 
Sagrada Família
Lloc: Ateneu el Poblet
Organitza: Cor Polifònic Sagrada 
Família
 
20 a 2 h - Concert Jove
Jove, vine a recuperar les places del 
barri amb nosaltres i gaudir de la nit 
amb bona companyia!
Hi haurà punt lila.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet

Diumenge, 1 de maig

 9 a 14 h - XXXIII Trobada Gegantera
Acompanyeu els gegants del barri, el 
Pere i la Pepa, i les més de 15 colles 
convidades a la Cercavila de la Festa 
Major.
Cercavila: Fàbrica Damm – Rosselló – Dos 
de Maig – Provença – Padilla – Còrsega – 
Gaudí – Marina
Organitza: Associació Fal·lera Gegantera 
Sagrada Família
 
10 a 21 h - Fira de Comerç al carrer
Fira de comerç local, productes artesans 
i productes ecològics.
A les 17 h, a la tarima, lliurament de premis 
del 1r Concurs de Cant Petit Cor.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Eix Sagrada Família
 

11 a 12 h - Dansa tradicional 
(infantil i juvenil)
Actuació dels esbarts amb danses 
tradicionals.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Esbart Gaudí
Col·laboren: Esbart Joventut Nostra 
| Esbart Dansaire de Calafell | Colla 
Dansaire Pica-crestes
 
12.30 a 13.30 h - Missa d’acció de 
gràcies i cloenda de Festa Major
Lloc: parròquia de Sant Ignasi
Organitza: Parròquia de Sant Ignasi
 
15 a 20 h - IX Aniversari Beirão 
Percussió
Celebració del novè aniversari del grup 
de batucada de la Sagrada Família, 
Beirão Percussió.
Rua: avinguda Gaudí
Lluïments: Marina, entre Mallorca 
i Provença
Organitza: Beirão Percussió



ENTITATS QUE FAN LA FESTA MAJOR
Agrupament Escolta Antoni Gaudí - www.aeantonigaudi.org

Ateneu el Poblet - Nàpols, 268, baixos
Assemblea Nacional Catalana (SFxI) - sagradafamilia@assemblea.cat

Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família - avvsagrada@gmail.com
Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família - fagesafa@gmail.com

Asociación 100 % Salay Barcelona
Associació Xarxa Dos Deu - Padilla, 210, baixos

Aula Ambiental - Punt Verd del barri - Lepant, 281 | info@aulambiental.org
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 de Bitlles Sagrada Família

Club Esportiu Europa -  administracio@ceeuropa.cat | www.ceeuropa.cat
Clubs Claror, més que fitness! - www.claror.cat

Cor Polifònic Sagrada Família - corpolifonicsf@gmail.com
Dinàmics Teatre - Nàpols, 268, baixos

Eix Sagrada Família - ecsfg@hotmail.com
El Guaret Cooperativa Ecològica - Padilla, 210, baixos

El Poblet Feminista - elpobletfeminista@gmail.com
Esbart Gaudí - esbartgaudi@telefonica.net

Escola Municipal de Música Eixample - Joan Manuel Serrat
Església Bíblica Ebenezer - passatge Gaiolà, 8-12

FATEC, Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
Farfolla Sagrada Família - farfolla.sf@gmail.com

Joves del Poblet - jovesdelpoblet@gmail.com
Parròquia de la Sagrada Família
Parròquia Sant Ignasi de Loiola

Petit Cor Sagrada Família - Nàpols, 268, baixos
Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) - Padilla, 210, baixos

Xarxa d’Intercanvis - Padilla, 210, baixos

Descarrega't el programa digital 
en el següent enllaç: 
http://barrisafa.pangea.org/
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