Divendres 17 d’octubre
19.30 h Cercavila de cultura popular

Cercavila de cultura popular per iniciar les festes! Acompanyeu les
entitats culturals del barri i balleu amb el seu so.
Recorregut: avinguda Gaudí, des de Sant Antoni Maria Claret fins a
Marina, on hi haurà els balls finals, davant del Temple de la Sagrada
Família
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Sagrada Família

19.30 h Conferència

La futura ordenació de l’entorn del Temple de la Sagrada Família
Ponents: Salvador Matas, arquitecte urbanista; Jordi Pijuan, arquitecte
del patrimoni; Francesc Magrinya, enginyer de camins
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

21.00 a 02.00 h Concert

Els Castellers de la Sagrada Família celebren el XII Aniversari amb
la SaFarra! Un gran concert on podrem gaudir de les actuacions
d’Alquímia, guanyadors del concurs de grups celebrat per Festa Major;
The Bombins, grup de rumba-fusió de Barcelona, sinònim de ritme i
festa, i Buhos, grandíssim grup de Calafell que està portant el Natura
Salvatge arreu del territori i que ens farà saltar i xalar com ningú!
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

21.30 h Rutes i tapes

Ruta nocturna pel barri de Sagrada Família per conèixer els indrets
més «canalles», tot anant de tapes.
Lloc: rampa del Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Pla Comunitari Sagrada Família
Cal inscripció prèvia. Preu: 20 euros, que es destinaran a projectes del
Pla Comunitari adreçats a la Gent Gran (inclou consumicions i tapes).
Més informació i inscripcions: Espai 210, dilluns, dimecres i dijous, de
17 a 19.30 h, i dimarts, de 10 a 13.30 h

22 a 00 h Cantada d’havaneres

Amb actuació de l’Esbart Gaudí al descans.
Lloc: placeta dels Enamorats (Aragó, entre Dos de Maig i Cartagena)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Encantsnous Eix Comercial

disseny portada gentilesa de www.oficisgrafics.com
maquetació del programa gentilesa de Clubs Claror
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Dissabte 18 d’octubre
10 a 20 h IX Fira de Comerç al Carrer

El comerç d’Encantsnous Eix Comercial surt al carrer i vol celebrar-ho
amb vosaltres amb moltes actuacions, activitats i tallers infantils.
Actuacions: 12 h, Esbart Gaudí.
Tallers: 11 a 14 h, Pintacares. 12 h a 13.30, tallers de titelles.
Activitats infantils: 16.30 a 20 h., concurs de sumo, circuit de tricicles,
inflable i molts tallers. I a les 18 h xocolatada solidària amb Can Roger!
Lloc: placeta dels Enamorats (Aragó amb Dos de Maig)
Organitza: Encantsnous Eix Comercial

10 a 20 h Mercat d’Abans i IX Fira Comerç al Carrer

Activitat per a tots els públics, on, tot passejant, podreu gaudir de les
paradetes, amb una gran diversitat d’articles; quedar bocabadats amb
les actuacions de les escoles de ball i de zumba, i assistir a la mostra
de vehicles de la Primera Guerra Mundial. Per descomptat, hi haurà
tallers i jocs infantils per a la canalla.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Federació Eix Comercial Sagrada Família

10 a 20 h VIII Fira de la Tardor

Mostra d’artesania, alimentació i botigues al carrer. A més, hi haurà
balls, espectacles i tallers per a tota la família.
Lloc: avinguda Gaudí
Organitza: Unió de Botiguers de Sant Pau-Gaudí

10 a 13 h Els sentits

Activitat comunicativa dels avantatges del consum ecològic i joc
participatiu per a infants.
Lloc: Provença amb Padilla
Organitza: grup de consum ecològic El Guaret

11.30 a 14 h Matinal d’activitats

Concurs de sumo, circuit de tricicles i inflable infantil
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Esglèsia Bíblica Ebenezer

18 a 19 h Vesprades

Els músics dels Castellers de la Sagrada Família, juntament amb els
músics d’altres colles, passejararan pels carrers del barri des de les 18
h fins a les 19 h, i finalitzaran el recorregut als Jardinets de la Indústria.
Veniu a gaudir de la festa i la música popular!
Recorregut: avinguda Gaudí amb Provença-avinguda Gaudí-IndústriaJardins de la Indústria
Organitza: Castellers de la Sagrada Família | Grallers 12 Torres

17.30 a 19 h Taller infantil de diables

Converteix-te en diable per un dia.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitzen: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família

19 a 20.15 h Tabalada Infernal

Segueix el ritme dels tabals que anuncien el correfoc.
Lloc: Jardins de la Indústria

20.15 h Correfoc

Un any més, els Bestialots i la Farfolla surten a cremar el barri i aquest
any amb una novetat! I és que la Farfolla ha tingut bessonada!! Veniu
i conegueu les noves Farfolletes del barri, però vigileu, que també
treuen foc!!!
Recorregut: Indústria, Lepant, Còrsega, Sardenya, Provença, Marina.
Organitza: Bestialots Espurnats i Farfolla

19 a 21 h Conferència taller: Piula per la independència

El twitter, entès com a democràcia en estat pur, pot ser molt útil per
a la construcció del país que volem. En aquesta conferència taller, a
càrrec de Liz Castro, podràs aprendre com funciona i ampliar els teus
coneixements amb un ventall de recursos per fer-lo més eficient.
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família per la
Independència)

19.30 a 00 h Jocs Juvenils, Sopar Jove i Cantautor

Diumenge 19 d’octubre
10 a 20 h VIII Fira de la Tardor

Mostra d’artesania, alimentació i botigues al carrer. A més, hi haurà
balls, espectacles i tallers per a tota la família.
Lloc: avinguda Gaudí
Organitza: Unió de Botiguers de Sant Pau-Gaudí

10 a 20 h Mercat d’Abans i IX Fira Comerç al Carrer

Activitat per a tots els públics, on, tot passejant, podreu gaudir de les
paradetes, amb una gran diversitat d’articles; quedar bocabadats amb
les actuacions de les escoles de ball i de zumba, i assistir a la mostra
de vehicles de la Primera Guerra Mundial. Per descomptat, hi haurà
tallers i jocs infantils per a la canalla. I un ball vermout de Bailongu!
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Federació Eix Comercial Sagrada Família

10 a 11.30 h Claror Experiència Fitness

Si vols vibrar de debò, no et pots perdre aquesta experiència: màster
de combat+ zumba fusió tribal amb sorpresa final!
Lloc: Padilla amb Provença
Organitza: Clubs Claror

10.30 a 13.30 h Informació i venda d’obsolets

La Biblioteca surt al carrer per donar a conèixer els seus serveis i vendre
una selecció de documents per poder millorar i ampliar el seu fons.
Lloc: Provença, 480
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

12 h Taller de joguines de natura: Mussols d’escorça

Vine a dissenyar el teu mussol penjoll amb escorça de pi pinyer.
No cal inscripció prèvia.
Lloc: Provença, 480
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

11 a 15 h Construïm el país que volem

12.30 a 13.30 h Concert de Gospel
Amb el grup Vocals Groove
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Esglèsia Bíblica Ebenezer

Vine a conèixer el jovent del barri i a participar amb ells! Farem jocs
per conèixer-nos i passar una bona estona, gaudirem d’un fantàstic
sopar i acabarem la sobretaula amb un cantautor. Els tiquets per al
sopar es compren al moment.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet

matí i tarda Punt d’informació i venda d’obsolets

19.30 a 00 h Segona Nit de Tapes al Mercat

La Biblioteca surt al carrer per donar a conèixer els seus serveis i
vendre una selecció de documents per poder millorar i ampliar el seu
fons. Horari: 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h
Lloc: Provença, 480
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

El Mercat obre les portes per fer tastar al barri la qualitat dels seus
productes. Degustació de tapes a 1, 2 i 3 €. A partir de 2/4 de 10 de la
nit, música en directe amb el grup La Central Reggaectiva.
Lloc: Mercat de la Sagrada Família (Mallorca, 425 / Padilla, 255)
Organitza: Mercat Municipal de la Sagrada Família

Un any més, els Castellers de la Sagrada Família celebren el seu
aniversari al barri. Aquest any ho faran acompanyats dels Castellers de
la Vila de Gràcia, els Castellers de Barcelona i els Castellers de Sant
Cugat! Sens dubte, una diada on podreu gaudir de magnífics castells!
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

18 a 19.30 h Claror Experiència Fitness

21 h Concert de Gòspel Solidari per Can Roger

17.30 a 19.15 h Tabalada

Passa-t’ho pipa en família! Farem Zumba familiar i, per a infants i joves
entre 4 i 12 anys, muntem un circuit d’activitats infantils
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Clubs Claror

Ajuda’ns a fer realitat el menjador social del barri, en el marc del
projecte Can Roger, menjador+hort+art.
Lloc: cripta de la Parròquia Sagrada Família
Organitzen: Associació Can Roger | Parròquia de Sant Ignasi

Si vols participar en la construcció del nou país, vine i digue’ns com
t’agradaria que fos. Podràs fer les teves propostes i els teus reptes en
qualsevol àmbit i un equip d’experts els estudiarà i els avaluarà.
Lloc: a la cruïlla de Marina i av. Gaudí (en cas de pluja, Centre Cívic)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família per la Independència)

12 h Diada Castellera

Insomnia Batucada celebra el seu primer aniversari juntament amb La
Banda d’en Pere Botero, Tabalers de les Corts i BATinKAT. Una tarda
plena de percussió que no us podeu perdre!
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Insomnia Batucada
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abans de la festa...
Divendres 10 d’octubre
XVII Certamen Literari en Llengua Catalana
Lloc: Hospital de Sant Pau (Auditoria. Sant Quintí, 81)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Dimarts, 14 d’octubre, de 18 a 20 hores
Taller: Fem conserves
Aprendrem a fer conserves amb els excedents de l’hort.
Preu: 10 euros (en benefici del menjador social)
Lloc: Can Roger (Roger de Flor-Rosselló)
Organitza: Associació Can Roger i Cooperativa Tarpuna

exposicions i portes obertes
De l’1 al 12 d’octubre
Exposició Barcelona 1714:
crònica de tinta i pólvora
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala Àlex Garcia)
Organitza: Agrupació Excursionista de Catalunya
Del 15 al 28 d’octubre
Mostra d’Art i Artesania del Barri
Lloc: Sala d’Exposicions del Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família
18 d’octubre
Portes obertes i activitats al Claror Sardenya
Ja saps que aquest estiu hem remodelat a fons el Claror?
Vine a veure’l i a participar de les activitats obertes.
Horari: de 8 a 21h
Lloc: Sardenya, 337
Organitza: Claror Sardenya
19 d’octubre
8 a 15 h Portes obertes al Claror Sardenya
Ja saps que aquest estiu hem remodelat a fons el Claror?
Vine a veure’l i a participar de les activitats obertes.
Horari: de 8 a 15h
Lloc: Sardenya, 337
Organitza: Claror Sardenya
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fan possible la Festa de Tardor
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
València, 415 | Tel. 934 593 164 | avvsagrada@gmail.com
Associació Can Roger
c/ Roger de Flor, 217 | associaciocanroger@gmail.com
Biblioteca Sagrada Família
c/ Provença, 480
Centre Cívic Sagrada Família
Provença, 480 Tel. 934 508 917 | info@ccsagradafamilia.net
Centre de Cultura Popular i Tradicional
de la Sagrada Família
Passatge Sant Pau, 16
Castellers de la Sagrada Família (www.castellerssagradafamilia.cat),
Bestialots Espurnats, Beirao, Esbart Gaudí, Insomnia Batucada,
Farfolla Sagrada Família,
Clubs Claror
· Claror Cartagena: Cartagena, 231-239
· Claror Sardenya: Sardenya, 333
Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
Padilla, 210 | coordinadoraentitats@gmail.com
El Guaret, Associació Gastronòmica
cooperativa.elguaret@gmail.com
Espai 210 (C. Padilla, 210. Barcelona)
Eix Comercial Sagrada Família
ecsfg@hotmail.com
Encants Nous Eix Comercial
Dos de Maig, 225 | acencantsnous@hotmail.es
Esglèsia Bíblica Ebenezer
passatge Gaiolà, 8-12
GIM: Grup d’Interacció Multicultural
gimsagradafamilia@gmail.com
Joves del Poblet
Facebook: joves.delpoblet Twitter: @jovesdelpoblet
Mercat Municipal Sagrada Família
c/ Padilla, 225
Pla Comunitari de la Sagrada Família
Padilla, 210 Tel. 932 653 645 | pcsagradafamilia@gmail.com
Assemblea Nacional Catalana (SFxI)
www.assemblea.cat/sagradafamilia
Unió de Botiguers Sant Pau Gaudí
Indústria, 163 | ubsantpaugaudi@hotmail.com

Organitza:

Col·labora:

eixamp2e

Veïns, veïnes... Ja és aquí
la festa de tardor
Preparats per tornar a sortir al carrer per gaudir al màxim
del nostre barri?
Esperem que sí i que el temps ens ho permeti perquè
som una pila de persones, entitats i equipaments els que
portem moltes setmanes preparant-nos per oferir-vos el
millor dels nostres serveis i activitats.
A la tardor la nostra Festa és curteta, d’un cap de setmana,
però resumeix a la perfecció tot el que es cou al barri.
La sortida del comerç al carrer, tant dissabte com
diumenge, és una oportunitat per descobrir que ben a
prop hi tenim de tot, amb qualitat i bon servei.
Lluirem la nostra cultura, la catalana, amb la sortida dels
col·lectius del barri, que en tenim molts i de fa de temps:
els gegants, els Castellers, els diables, l’esbart gaudí... i la
nostra bèstia de foc, la Farfolla!
I també tindrem temps de reflexió amb les conferències
i debats entorn el futur del nostre país i, en concret, del
nostre barri.
Els jocs i l’esport tampoc hi
faltaran amb actes al carrer que
ens faran moure l’esquelet i vibrar
en companyia.
I la música, com sempre, no hi pot
faltar i en podem escoltar de ben
variada: havaneres, gòspel, rumba...
Així doncs, no hi podeu faltar.
Nosaltres us hi esperem a tots
i totes amb il·lusió i ganes de
seguir construint bon veïnatge i
teixit associatiu.
Visca la Festa de tardor!
Coordinadora d’Entitats
Sagrada Família
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