Dijous, 15 d’octubre

Dissabte, 17 d’octubre

20 a 22 h Assagem castells

10 a 21 h XI Fira de Comerç al Carrer

Assaig obert dels Castellers de la Sagrada Família per preparar la diada
del diumenge. Vine i dóna un cop de mà a les pinyes dels nostres castellers.
Lloc: Centre de Cultura Popular de la Sagrada Família
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

Divendres, 16 d’octubre
19 a 21 h Conferència: El procés després del 27-S

Després del resultat del 27-S, quins seran els propers passos cap
a la República Catalana? Com podrem participar-hi individualment?
I col·lectivament?
En aquesta conferència ens desxifraran algunes de les claus del procés.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família
per la Independència)
19.00 h Què és el TTIP?

Parlarem del Tractat Transatlàtic de Lliure Comerç i Inversió
i com ens afecta com a ciutadans i ciutadanes.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 210)
Organitza: Grup de Consum Ecològic ‘El Guaret’
19.30 a 20.30 h Cercavila

Cercavila de cultura popular per iniciar la Festa de Tardor.
Lloc: avinguda Gaudí, des de Sant Antoni Maria Claret fins a Marina
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Sagrada Família
21 a 2 h Concert

Concert per celebrar l’aniversari dels Castellers de la Sagrada Família.
Amb l’actuació d’Albercocks, la Banda del Coche Rojo i PD Cooba.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
22 h Cantada d’havaneres

Cantada d’havaneres a càrrec del Grup Ultramar.
Lloc: placeta dels Enamorats (Aragó, entre Dos de Maig i Cartagena)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Encantsnous Eix Comercial

Mercat tradicional català (Comerç Local, Artesans i Mostra d’Entitats)
Lloc: Provença, des de Marina fins a Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família
10 a 14 h Portes obertes a Can Roger

Vine a conèixer l’espai de ‘Can Roger, menjador+hort+art’, un espai
on tothom hi té cabuda i on la suma de molts fa possible ajudar els veïns
i veïnes que més ens necessiten.
Lloc: Can Roger (Roger de Flor amb Rosselló)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
Punt d’informació i venda d’obsolets

La Biblioteca surt al carrer per donar a conèixer els seus serveis i vendre
una selecció de documents.
Lloc: Provença, davant de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte
11 a 13 h Caminant per passatges

Un passeig pels passatges del nostre barri.
Recorregut: sortida a l’AVV (València, 415) i arribada a Can Roger
(Rosselló amb Roger de Flor)
Inscripcions: local de l’AVV de l’1 al 15 d’octubre, de dilluns a divendres
de 18 a 20.30 h; places limitades
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
11 a 19 h Activitats infantils i gòspel

Jornada amb diverses activitats infantils (inflable, llit elàstic...), tallers
(cistelleria, maquillatge, papiroflèxia...). I no et perdis el musical infantil
a les 12 del migdia i el concert de gòspel a les 8 del vespre.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Església Evangèlica Ebenezer
12 h Taller de reciclatge: bilboquet

Vine a fer un taller, a càrrec de Fem Natura, que combina el reciclatge de
diversos elements habituals de casa amb un divertit joc d’habilitat.
Per a nens i nenes a partir de 5 anys.
Lloc: Provença, davant de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

Diumenge, 18 d’octubre
14 a 18 h Arrossada popular i activitats a Can Roger

Dinar i tarda d’activitats variades en favor de ‘Can Roger,
menjador+hort+art’
Compra de tiquets per al dinar (10 euros)s a Can Roger, a l’Associació
de Veïns i Veïnes Sagrada Família i a l’Església Evangèlica Ebenezer.
Consulteu horaris i més informació a www.canroger.org
Lloc: Can Roger (Roger de Flor amb Rosselló)
Organitza: Associació Can Roger
17.30 h Taller infantil de diables

Vine disfressat i converteix-te en diable per un dia.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família
18 h Vesprades de gralles i tabals

Cercavila on sonaran cançons tradicionals i populars a càrrec dels grallers
i tabalers.
Recorregut: avinguda Gaudí amb Provença-Indústria-Jardins
de la Indústria
Organitza: Tabalers 12 Torres
19 h Tabalada

Segueix el ritme dels tabals que anuncien l’arribada del correfoc.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Beirão i Insomnia
20.15 h Correfoc de tardor

Com cada festa, la Farfolla, les Farfolletes i els Bestialots tornaran
a cremar el barri seguint el ritme dels tabals. Veniu preparats i balleu
sota el seu foc.
Recorregut: Jardins de la Indústria-Lepant-Còrsega-Sardenya-ProvençaMarina
Organitza: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família i Farfolla
de la Sagrada Família
21 a 1 h Sopar jove

Els joves del barri gaudirem d’un sopar amb música d’ambient.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet

10 a 21 h XI Fira de Comerç al Carrer

Mercat tradicional català (Comerç Local, Artesans i Mostra d’Entitats).
Lloc: Provença, des de Marina fins a Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família
11 a 12 h Zumba en família

Vine a ballar en família i comença el diumenge amb energia positiva!
Lloc: Provença-Lepant
Organitza: Clubs Claror
11.30 a 13.30 h Punt d’informació i venda d’obsolets

La Biblioteca surt al carrer per donar a conèixer els seus serveis i oferir
una selecció de documents per vendre’ls.
Lloc: Provença, davant de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte
11 a 15 h Benvinguts a la República Catalana

Doble paradeta amb diverses activitats: photocall, manualitats,
participació en la construcció de la nova república i passi de vídeos per TV.
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença i Marina, darrere de la font
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (Sagrada Família
per la Independència)
12 h Aniversari dels Castellers
de la Sagrada Família

Diada castellera amb la colla amfitriona del
nostre barri i les colles convidades Castellers
de la Vila de Gràcia i Castellers de Sant Cugat.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
16.30 h Cercavila de tabalers

Una tarda de percussió des de dalt de l’avinguda
Gaudi fins a la plaça Sagrada Família,
on acabarà amb el lluïment final al voltant
de les 19.30 h.
Organitza: Insomnia

Exposicions
Del 15 al 27 d’octubre
Mostra d’Art i Artesania

Inauguració: dia 15 a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Del 13 al 30 d’octubre
Història de la neteja i recollida de residus

Exposició amb fotografies de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona que
mostren com han evolucionat la neteja i la recollida de residus a
la ciutat des de principis del segle XX fins avui. La mostra es podrà
visitar en l’horari habitual d’atenció de l’Aula (dilluns, dimecres i
divendres: de 10 a 14 h; dilluns, dimarts i dijous: de 16.30 a 19.30 h).
Lloc: Lepant, 281
Del 19 al 30 d’octubre
Exposició d’art i venda de quadres solidària

Exposició de quadres donats per pintors diversos per a la venda
solidària en favor del projecte social i comunitari ‘Can Roger,
menjador+hort+art’
Inauguració: dissabte 17 d’octubre, 14 h
Horari de visites: dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 20 hores
Lloc: Can Roger (Roger de Flor-Rosselló)
Organitza: Associació Can Roger amb la col·laboració de: l’Associació
d’Amics i Veïns del Passeig Sant Joan, l’Associació de Pintors
de la Sagrada Família i l’Associació Dia Internacional de la Pintura.

Fan possible la Festa de Tardor
Assemblea Nacional Catalana (SFxI)
www.assemblea.cat/sagradafamilia
Associació Can Roger
Roger de Flor, 217 | associaciocanroger@gmail.com

Preparats per tornar a sortir al carrer per gaudir al màxim del
nostre barri?

Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
València, 415 | Tel. 934 593 164 | avvsagrada@gmail.com
Biblioteca Sagrada Família
Provença, 480

Esperem que sí i que el temps ens ho permeti, perquè som
una pila de persones, entitats i equipaments que ens estem
preparant de fa setmanes per oferir-vos el millor dels nostres
serveis i activitats.

Centre Cívic Sagrada Família
Provença, 480 Tel. 934 508 917 | info@ccsagradafamilia.net

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.

Centre de Cultura Popular i Tradicional
de la Sagrada Família
Passatge Sant Pau, 16
Castellers de la Sagrada Família (www.castellerssagradafamilia.cat), Bestialots
Espurnats, Beirão, 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
Eix Comercial Sagrada Família
ecsfg@hotmail.com

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 temps:
els gegants, els castellers, els diables, els tabals...
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.

Encants Nous Eix Comercial
Dos de Maig, 225 | acencantsnous@hotmail.es

Els jocs i l’esport tampoc no hi faltaran
amb actes al carrer que ens faran moure
l’esquelet i vibrar en companyia.

Església Evangèlica Ebenezer
passatge Gaiolà, 8-12

I la música, com sempre, no hi pot faltar
i en podem escoltar de ben variada.

Grup de Consum Ecològic ‘El Guaret’
cooperativa.elguaret@gmail.com
Espai 210 (Padilla, 210)
Joves del Poblet
Facebook: joves.delpoblet Twitter: @jovesdelpoblet
Pla Comunitari de la Sagrada Família
Padilla, 210 Tel. 932 653 645 | pcsagradafamilia@gmail.com
Organitza:		

Disseny de la portada, gentilesa de: emma.cervera@oficisgrafics.com
Il·lustracions, gentilesa de: rlujan.castro@gmail.com i lauri.caso@gmail.com
Maquetació, gentilesa de: Claror, més que fitness

Veïns, veïnes...
Ja és aquí la Festa de Tardor!

Col·labora:

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

