20 d’abril
dissabte,

Preservem la Festa Major!
Benvolguts veïns i veïnes,
Cada any, el teixit associatiu i veïnal de la Sagrada Família
dóna vida a la Festa Major del barri. Són moltes les entitats
que organitzem, de forma voluntària, un munt d’actes que
dinamitzen l’espai públic i recuperen els carrers per a l’ús
comú. A més, aquestes activitats permeten a les associacions
i entitats visibilitzar-se i sovint, també, autofinançar-se.
D’aquesta manera, la Festa Major esdevé un motor per
a la vida comunitària on el veïnat i les entitats prenen
protagonisme.
Però fer la Festa Major no és tasca fàcil en un barri que
diàriament té l’espai públic saturat de turistes, autocars i busos
turístics, i pel qual passen artèries principals de la ciutat. I tot
aquest desgast diari del barri acaba incidint en la Festa Major.
Perquè davant d’aquest barri desgastat se’ns demana a les
entitats que fem concessions (canvis d’ubicació d’actes,
cercaviles a deshora, recorreguts alternatius, horaris
retallats...) per tal que la Festa Major no sigui un motiu més
de queixes i molèsties. I no es té en compte que aquestes
concessions -sumades a les dificultats de finançament de
moltes entitats i a l’increment de la burocràcia per organitzar
qualsevol acte a la via pública- posen en perill la nostra Festa
Major.
Enguany, hi ha quatre actes de la Festa Major anul·lats per
aquestes circumstàncies i volem dir-ho perquè tots prenguem
consciència de l’esforç que han de fer moltes entitats per tirar
endavant una festa de la qual tots gaudim.
Vivim en un barri especial on les relacions entre veïns, els
altres ciutadans i els turistes és complexa. Ho sabem, tots ho
patim. Però no ens sembla just que aquest fet l’acabi pagant la
Festa Major i, per extensió, les entitats i el veïnat.
Dit això, només ens resta desitjar-vos BONA FESTA MAJOR!

Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
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Visca la Festa Major!
Benvolguts veïns i veïnes,
Em plau un any més convidar-vos a gaudir d’una de les festes
més emblemàtiques dels nostres barris, la Festa Major de la
Sagrada Família. Del 17 al 26 d’abril, el barri esclata de vida i
mostra la seva cultura popular, l’esperit de convivència del seu
veïnatge i la intensa activitat de les seves entitats.
La tradicional trobada gegantera, els correfocs, la diada
castellera davant el Temple de la Sagrada Família, La Milla i el
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, i les fires de comerç
al carrer organitzades pels diferents eixos comercials del barri,
són un bon exemple de la singularitat d’aquesta festa.
Del programa voldria destacar enguany l’homenatge veïnal
a l’historiador Josep M. Ainaud de Lasarte, que tindrà lloc a
la biblioteca Sagrada Família. Des d’aquest any, la biblioteca
porta el seu nom i ha incorporat un petit espai a la tercera
planta amb diferents obres de la seva extensa i variada
bibliografia, i el seu arxiu personal.
Voldria agrair a les entitats i totes les persones implicades
l’esforç i la il·lusió per fer d’aquesta festa un punt de trobada
i d’alegria.
Molt bona Festa Major a tothom!
Xavier Trias
Alcalde de Barcelona

Abans de la Festa Major
Dimecres 15 d’abril
19.00 h Exposició d’objectes quotidians: inauguració
Documents personals, títols universitaris, fotografies de l’època, etc., de
l’any 1910 al 1950, aproximadament. Exposició que vol homenatjar tota
aquella gent del barri que, amb els seus records, han fet història.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions Àlex Garcia)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Del dia 20 al 23 d’abril Exposició d’Adhesius
Lloc: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (València, 415 baixos)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

Divendres 17 d’abril
18 h Homenatge a Josep M. Ainaud de Lasarte
Acte veïnal on persones que van conèixer l’historiador llegiran obres
seves amb acompanyament de piano. En acabar, visita a l’espai Ainaud,
a la 3a planta de la Biblioteca, on hi ha un recull de diferents obres de
la seva extensa i variada bibliografia.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
20.30 h Concert de música clàssica
Acte solidari en favor de Can Roger
Lloc: Església Evangèlica (passatge Gaiolà, 8-12)
Organitza: Associació Can Roger

Dissabte 18 d’abril
8 a 11 h Matinades de Festa Major
Lloc: carrers del barri
Organitza: Fal·lera Gegantera Sagrada Família
10 a 13 h Trobada de puntaires
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Fatec
10 a 14 h Trobada de Col·leccionisme Sagrada Família
Lloc: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (València 415, baixos)
Organitza: Grup de Col·leccionistes
10 a 21 h X Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Mercat tradicional català
Lloc: Provença, de Marina a Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família
11 a 14h Els Jocs de l’Aigua
Activitat lúdica i educativa relacionada amb l’aigua. Es repartiran
gots d’aigua als assistents i els nens de 0-12 anys podran gaudir de la
Ludoteca.
Lloc: Marina amb Provença
Organitza: Taller de Cultura i Aigües de Barcelona

20 d’abril

20 a 24 h Cinema a la fresca i brindis de Festa Major
Lloc: Jardins de Caterina Albert (Rosselló, entre Nàpols i Sicília)
Organitza: Joves del Poblet

dissabte,

Dijous, 16 d’abril

Dissabte 18 d’abril

10 a 20 h Diada Juvenil
Joves, veniu a gaudir de la Festa Major competint amistosament
amb altres joves del barri! Hi haurà activitats per a tots els gustos!
10 a 13.30 h Olimpíades
13.30 a 15 h Debat sobre temàtiques juvenils
15 a 17.30 h Dinar popular i Quinto. Fes una pausa per omplir
l’estómac al dinar popular i participa al Quinto del Poblet!
17.30 a 19.30 h Party&Co participatiu i Torneig de Màgia
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença i plaça Gaudí
Organitza: Joves del Poblet
10.30 a 13.30 h i 16.30 a 19.30 h Punt d’informació,
venda d’obsolets i exposició de llibres de fons xinès
En el marc de la X Fira de Comerç, Artesania i Entitats, la Biblioteca surt
al carrer per donar a conèixer els seus serveis i oferir una selecció de
documents per vendre’ls.
Lloc: Provença
Organitza: Biblioteca Sagrada Família -Josep M. Ainaud de Lasarte
11 a 13 h Caminada popular pels passatges del barri
Lloc de sortida: Provença, davant del Niza
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
12 h Taller de cal·ligrafia xinesa
Lloc: Provença
Organitza: Pla Comunitari | Biblioteca Sagrada Família - Josep M.
Ainaud de Lasarte
12 a 14 h Migdia de Salsa
12 h Classe oberta de salsa
13 h Actuació dels combos de música llatina i rumba de l’EMM 		
Eixample.
Classe de ball amb música gravada i posterior actuació
dels alumnes de l’Escola de Música.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Escola Municipal de Música Eixample «Joan Manuel Serrat»
14 h La família del costat
Dinars entre famílies d’orígens culturals diferents.
Més informació: lafamiliadelcostat.cat o pcsagradafamilia@gmail.com
Organitza: PDC | SOS racisme

17.30 a 19 h Tarda de foc!
17.30 h Taller infantil de diables
Converteix-te en diable i prova què se sent sota el foc.
19.00 h Tabalada
La música dels tabals anuncia l’arribada del correfoc,
seguiu-ne el so i el ritme per arribar-hi.
20.00 h Versots
Els diables faran servir la seva satírica per fer una paròdia
de la realitat que vivim avui en dia.
20.15 h Correfoc
La Farfolla i els Bestialots sortiran pel nostre barri per
cremar-ho tot. Veniu i balleu amb ells sota el foc i al
ritme dels tabals! A més, els acompanyaran altres colles
convidades de diables i de bèsties de foc.
Recorregut: Indústria-Lepant-Còrsega-Sardenya-ProvençaMarina
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitzen: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família i Farfolla
de la Sagrada Família
19 h Presentació del llibre “Desclassificat: 9-N”		
El seu autor, Vicent Partal, ens explicarà la història secreta de la votació
revolucionària del 9-N, el preludi del que passarà després del 27-S. Al
final hi haurà debat amb el públic.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)
20 a 24 h Sopar jove
Vine a fer caliu al sopar jove del Poblet i acaba la vetllada
amb una mica de música.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet
21 a 00 h Concert de hip-hop
Lloc: Jardins de la Indústria
21 h Concert de música clàssica
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família
Organitza: Escola de Música Accent

Diumenge 19 d’abril
9 a 12.30 h XXVII Trobada Gegantera
Plantada a les 9.30 h a l’antiga fàbrica Damm (Rosselló, 515)
Recorregut: 10.30 h (inici de la cercavila des del lloc de la plantada):
Dos de Maig-Provença-Padilla (parada a la pastisseria Lliso)-Rossellóavinguda Gaudí-Marina (final, davant la façana del Naixement)
Balls de cada colla, paraules del pregoner i lliurament de records.
Colles participants: Gegant del Pi, Gegants de Montblac, Gegants del
Poble Nou, Gegants de Santa Perpètua de Mogoda i Gegants de la
Sagrada Família.
Si algun infant vol fer el ritual de deixar el xumet i donar-lo a la Pepa
la Peixatera, que el porti: la Pepa el passejarà a la cercavila.
Organitza: Fal·lera Gegantera Sagrada Família
10 a 21 h X Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Mercat tradicional català
Lloc: Provença, de Marina a Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família
10 h Camí escolar sobre rodes
Cercavila amb vehicles de rodes sense motor. Punt d’inici: Marina
(davant del Temple); el recorregut finalitzarà a l’IES Ramon Llull, on
se celebrarà la festa de la cloenda de la cercavila sobre rodes i la festa
intercultural. Cal inscripció prèvia a les escoles del barri.
Organitzen: Comissió Camí Escolar | PDC
10.30 a 13.30 h Punt d’informació i venda d’obsolets
de la biblioteca
La Biblioteca surt al carrer per donar a conèixer els seus serveis i oferir
una selecció de documents per vendre’ls.
Lloc: Provença, dins de la X Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Organitza: Biblioteca Sagrada Família- Josep M. Ainaud de Lasarte

10.30 Missa Solemne d’inici de la Festa Major
Actuació de la coral Canticela.
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
11 h Festa intercultural | Activitat familiar
Lloc: IES Ramon Llull (Diagonal, 275)
Organitza: AMPA Ramon Llull
11 a 15 h El país que volem
Prepara’t per a aquest any decisiu! Vine i participa en la construcció
d’un país nou amb diverses activitats d’interacció multimèdia i elabora
els guarniments estelats que t’agradin més.
Lloc: Marina amb Provença
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)
12 h Concert de la Barcelona Coral Àsia
Projecte de trobada intercultural per mitjà de la música i del cant
impulsat per la Casa Àsia i la Direcció d’Immigració i Interculturalitat
de l’Ajuntament de Barcelona, que reuneix 50 persones de 24
nacionalitats diferents. Té un repertori de cançons en idiomes asiàtics,
reflex de la diversitat cultural i lingüística a la ciutat.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Casa Àsia | Pla Comunitari Sagrada
Família | Centre Cívic Sagrada Família
12 h Danses tradicionals
Amb la participació de l’Esbart Joventut Nostra,
Casal Cultural Dansaires Manresans, Esbart
Olesà i Esbart Gaudí.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Esbart Gaudí
12 a 14 h Sardanes
Lloc: avinguda Gaudí amb Indústria
Organitza: AVV del Parc de l’Escorxador
12.30 h Diada castellera
Com ja és tradicional, els Castellers de la
Sagrada Família celebren una gran diada per
la nostra Festa Major. Aquest any ho faran
acompanyats dels Castellers d’Esplugues, Xics
de Granollers i Nens del Vendrell.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

Dilluns 20 d’abril
10.30 a 14 h i 16.30 a 19 h Punt d’intercanvi de llibres
Intercanvia els teus llibres pels d’altres lectors del barri al PILL de
l’Aula Ambiental. Tens novel·les que ja no llegeixes i alhora vols trobar
noves lectures? Dóna una nova vida als llibres: intercanvia’ls a l’Aula
Ambiental. Se’n poden intercanviar fins a tres.
Lloc: Aula Ambiental - Punt Verd (Lepant-Provença)
Organitza: Aula Ambiental
17 a 20 h Ball a l’aire lliure
Adreçat a la gent gran del barri en el marc de la Festa Major.
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença
Organitza: Espai de la Gent Gran Sagrada Família
17.30 a 19.30 h Conferència “Adaptació de la gent
gran a les noves situacions vitals”
Xerrada a càrrec del Dr. Domingo Ruiz Hidalgo, cap de la unitat de
Geriatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Lloc: Hospital de Sant Pau (Sant Quintí, 89, 3a planta. Sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
20.15 h Missa en record dels difunts del barri
Lloc: cripta del Temple de la Sagrada Família
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

Dimarts 21 d’abril
16.30 a 17.30 h Cants corals
Cantada conjunta de les corals Il·lusió i El Caliu, dels espais de la Gent
Gran Sagrada Família i Esquerra de l’Eixample. Capacitat limitada.
Lloc: Espai de la Gent Gran Sagrada Família (Mallorca, 425. Aula 8)
Organitza: Espai de la Gent Gran Sagrada Família
17 a 20 h Homenatge a la gent gran
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
18 h Sac de rondalles
Narració de contes, en què l’oralitat té el paper central, despullada
d’elements escènics. A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca Sagrada Família- Josep M. Ainaud de Lasarte (Sala per a
Infants i Famílies. Primera planta)
Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona

Dijous 23 d’abril
18 h Dracs, prínceps i princeses
Contes i cançons a càrrec d’El Pot Petit. Per a infants a partir de 4 anys
i famílies.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (pati interior)
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família

Divendres 24 d’abril
10.30 h Taller de teatre i documental
Mostra taller de teatre i projecció del documental “Savieses càmera
en mà”
Lloc: Centre Cívic de la Sagrada Família
Organitza: Fundació Aroa | Pla Comunitari Sagrada Família
18 a 19.30 h Babel Àsia - Aula xinesa
Intercanvi cultural i d’idiomes entre el xinès, el català i el castellà.
Lloc: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte (sala actes)
Organitzen: Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
i Casa Àsia
19 a 21 h Música i modernisme
Concert obert a càrrec de l’Escola Municipal de Música Eixample «Joan
Manuel Serrat»: Orquestra de corda Bencordats, Cor infantil Baloo
i Quartet d’arpes Pedal
Lloc: Hospital de Sant Pau, recinte modernista (sala Pau Gil).
Organitzen: AVV Sagrada Família | Escola Municipal de Música
Eixample «Joan Manuel Serrat»
21 h Concert jove
Concert per als joves, en què actuaran diversos grups novells del barri,
entre d’altres. Vine i gaudeix de la música!
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Joves del Poblet

Dissabte 25 d’abril
10 a 12 h Rocòdrom de la Festa Major
Per a nois i noies de 5 a 14 anys.
Lloc: cantonada de Provença i Padilla
Organitza: Agrupació Excursionista de Catalunya, Secció Infantil
i Juvenil
10 a 20 h Fira Encantsnous primavera
Lloc: placeta dels Enamorats (Aragó amb Dos de Maig)
Organitza: Encantsnous Eix Comercial
10 a 20 h IX Fira de Comerç al Carrer
Mostra d’artesania, alimentació i botigues al carrer. A més, per animar
el cap de setmana, hi haurà balls, espectacles i tallers per a tota la
família.
Lloc: avinguda Gaudí, entre Pare Claret i Provença
Organitza: Unió de Botiguers Sant Pau Gaudí
11 a 14 h El barri es mou pel medi ambient!
Activitats per a petits i grans sobre sostenibilitat i consum ecològic:
cuina solar amb aliments ecològics, jocs infantils sobre prevenció
de residus, inflable «Reciclar saltant», activitat «Funcionem amb
renovables» i un punt informatiu sobre el consum ecològic, cooperatives
de consum i altres iniciatives ambientals del barri.
ITB: Punt d’Inspecció Tècnica de Bicicletes. Porta la teva bicicleta i
aprendràs a fer petites reparacions i ajustaments bàsics per tenir-la
sempre a punt. Per participar en aquesta activitat és imprescindible
la inscripció prèvia a info@aulambiental.org.
Lloc: Provença amb Lepant
Organitzen: Aula Ambiental Sagrada Família | Grups de consum
El Guaret i La Garangola
11 a 19 h Fira d’Entitats i Mercat de 2a mà
Garage Barcelona organitza la Fira d’Entitats del Barri i el Mercat
de 2a Mà no professional. Activitats per a nens i grans, col·leccionisme,
rareses i tot allò que no sabies que necessitaves, ho podràs trobar en
aquesta festa del reciclatge el lema de la qual és “Reutilitzar és la millor
manera de Reciclar”
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Garage Barcelona
Dins del Mercat de 2a mà: espai del Menut, tallers infantils
(sals de colors, bijuteria, imants, et decorem la carona...).
Organitza: Església Evangèlica

11.30 h Papanatas Band
A càrrec de Martademarte per a infants i famílies.
Espectacle de carrer on la màgia del pallasso ens arriba per mitjà
de la música.
Lloc: Provença, davant de l’entrada del Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
11.30 a 14 h Mou l’esquelet i vine a ballar swing!
Et convidem a moure l’esquelet a ritme de swing. Amb músics i ballarins
en directe per ajudar-nos a treure’ns la vergonya.
Lloc: plaça Sagrada Família, juntament amb Garage
Organitza: Joves del Poblet
12.30 h Reality Soul
Espectacle amb temes de soul clàssic
Lloc: Provença, davant de l’entrada del Centre Cívic Sagrada Família
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
16.30 a 19.30 h Salvem el drac!
Gimcana infantil en la qual participen les diferents entitats de cultura
popular del barri, així com els agrupaments escoltes i excursionista fent
proves per salvar el drac, que, després de visitar el barri durant la diada
de Sant Jordi, s’ha posat malalt amb tanta contaminació. No patiu, les
bruixes i els bruixots tenen un remei per curar-lo..., però ens haureu
d’ajudar!
Lloc: plaça Sagrada Família, juntament amb Garage
Organitza: Joves del Poblet
17 h Segon aniversari de Beirão Percussió
Cercavila de percussió per l’avinguda Gaudí (17 a 18 h) i espectacles de
lluïment final al carrer Marina (18 a 20.30 h). Amb la participació de
tres grups convidats.
Lloc: avinguda Gaudí amb Marina
Organitza: Beirão Percussió
18 a 20.30 h Desfilada solidària
La gent gran i la multiculturalitat.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
20 a 24 h 3a Nit de tapes al Mercat
El mercat de la Sagrada Família obrirà les portes per oferir-vos tastets
dels seus productes al preu d’1, 2 i 3 euros. Música en directe de les
20.30 a les 23.45 h. Podeu comprar tiquets de 5 euros al mercat.
Lloc: Mercat de la Sagrada Família
Organitza: Mercat de la Sagrada Família
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20.30 a 02 h Sopar i ball de Festa Major
Vine a gaudir d’un sopar de carmanyola davant del Temple
de la Sagrada Família i, després, del ball de Festa Major.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Coordinadora de la Sagrada Família
20.30 h Entrepà solidari durant el sopar
Si no baixes amb carmanyola, no et preocupis. Podràs comprar
un entrepà i, a més, ens ajudaràs a poder ampliar el nombre d’àpats
del menjador social del barri!
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Associació Can Roger

Diumenge 26 d’abril
9 a 14 h Festa Major, Festa Claror!
La Milla fa 30 anys i ho celebrem amb una matinal plena d’activitats:
9 a 10 h Les 5 milles! Estrenem cursa de 8 km al voltant de l’illa
Gaudí i amb inscripció solidària de 5 euros en favor de l’Associació
Aprenem, l’Associació Encert i l’Associació Superacció.
10 a 12 h XXXI Milla Sagrada Família: curses de 1.609 metres en
diverses categories, a partir de 8 anys. Inscripció a www.claror.cat
12 a 12.30 h Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona: no et perdis
la milla d’atletes professionals de primer nivell
9.30 a 14 h Gimcana lúdica i solidària: jocs esportius per fer
en família i sumar compromís
9.30 a 14 h Esmorzar solidari en favor de Can Roger
9.30 a 14 h Millora la teva salut! valoracions gratuïtes
de la condició física
11.00 h Màster de Body Balance
12.00 h Màster de Body Combat
13.00 h Màster de Zumba
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Claror, més que fitness (www.claror.cat)
10 a 20 h IX Fira de Comerç al Carrer
Mostra d’artesania, alimentació i botigues al carrer. A més, per animar
el cap de setmana, hi haurà balls, espectacles i tallers per a tota la
família.
Lloc: avinguda Gaudí, entre Pare Claret i Provença
Organitza: Unió de Botiguers de Sant Pau Gaudí
12 h Audició de sardanes
Amb la Cobla de l’EMM Eixample abans de l’audició de sardanes.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada Família

13.30 h Concert del Cor Polifònic
Concert de Festa Major després de la missa de cloenda.
Lloc: parròquia Sant Ignasi de Loiola
Organitza: Cor Polifònic Sagrada Família
16.30 a 19.30 h Alça la veu! Tu tens la clau
Espai infantil amb taller de xapes “Trenquem el silenci” i actuacions a
l’aire lliure dedicades als drets i llibertats de les dones.
Lloc: Marina
Organitzen: Associació Hèlia. Col·laboren: Vocalia de la Dona de l’AVV
i Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
18 a 19 h Concert de gòspel de Vocals Groove
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Església Evangèlica
20 h Dones de blanc “Lluny de ser qui sóc”
Coreografia «Lluny de ser qui sóc», per la no violència vers les dones.
Lloc: Marina
Organitzen: Associació Hèlia. Col·laboren: Vocalia de la Dona de l’AVV
i Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.

Altres actes de la Festa
Dissabte, 9 de maig
10 a 14 h Inaugurem Can Roger, menjador+hort+art
Després d’arrencar les branques d’hort i art, Can Roger ja té la casa que
acollirà el menjador social del barri. T’esperem a la festa!
11.00 h Batucada
11.20 h Parlaments
11.30 h Xocolatada, tallers de manualitats, d’art i fira d’artesania
13 h Concert i aperitiu solidari
Lloc: Can Roger (Roger de Flor amb Rosselló)
Organitza: Associació Can Roger
Col·laboren: entitats membres de Can Roger, Beirão Percussió, Centre de
Salut Mental-SRC i Hangar05 Produccions Artístiques.

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

20 d’abril
dissabte,

12.30 h Missa de cloenda de Festa Major
Lloc: parròquia de Sant Ignasi de Loiola
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

entitats que fan possible la Festa Major
Agrupació Excursionista de Catalunya Padilla, 255,1a planta | www.aec.cat
Assemblea Nacional Catalana (SFxI) www.assemblea.cat/sagradafamilia
Associació Can Roger Roger de Flor, 217 | associaciocanroger@gmail.com
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família avvsagrada@gmail.com
Associació Dia Internacional de la Pintura Tel. 934579562
Associació Hèlia Mallorca, 339 | helia@heliadones.org
Aula Ambiental - Punt Verd del barri Lepant, 281 | info@aulambiental.org
AMPA IES Ramon Llull
Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte Provença, 480
Casa Àsia www.casaasia.es
Centre de Cultura Popular i Tradicional passatge Sant Pau, 16
Castellers de la Sagrada Família (junta@castellerssagradafamilia.cat)
Bestialots Espurnats (bestialotsespurnats@gmail.com)
Farfolla Sagrada Família (farfolla.sf@gmail.com)
Beirão Percussió
Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família
Centre Cívic Sagrada Família Provença, 480 | info@ccsagradafamilia.net
Clubs Claror, més que fitness! www.claror.cat
Cor Polifònic Sagrada Família
Coral Canticela Provença 450 | coral@canticela.com
Eix Comercial Sagrada Família ecsfg@hotmail.com
Encantsnous Eix Comercial Dos de Maig, 225 | acencantsnous@hotmail.es
Esbart Gaudí esbartgaudi@telefonica.net
Escola de Música Accent escolademusica@accent.cat
Escola Municipal de Música Eixample “Joan Manuel Serrat”
Església Evangèlica passatge Gaiolà, 8-12
Espai de la Gent Gran Sagrada Família Mallorca, 425, 5è pis
Espai 210 Padilla, 210
FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya)
Fundació Aroa
Grups de consum El Guaret i La Garangola
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Sant Quintí, 89
Joves del Poblet
Mercat Municipal de la Sagrada Família
Parròquia de la Sagrada Família
Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC)
Padilla, 210 | Tel. 932 653 645
Unió de Botiguers Sant Pau-Gaudí
Padilla, 322 | Tel. 933 569 087

