Per fi... sortim de Festa Major!
Si la pandèmia ho permet, si la metereologia ens deixa...,
sortim per Festa Major a la tardor!
Aquest 2020 està sent un any complicat per a totes i per això ens
fa tanta, tanta il·lusió poder sortir al carrer i retrobar-nos.
Ho fem amb un programa de petit format, amb mesures de seguretat
per a la prevenció de COVID, inscripcions prèvies en línia i en espais
amb capacitat limitada com els equipaments del barri o els interiors
d’illa. Però tant se val! Res ens atura!
El més important és retrobar-nos, encara que sigui amb distància,
i tornar a veure’ns les cares, encara que sigui amb mascareta!
Us hi esperem a tots i totes, per gaudir de la Festa Major!

Cartell guanyador de la Festa Major 2020, anul·lada el mes d’abril
Categoria adulta: Itzíar Tesán Onrubia

Divendres, 16 d’octubre

Del 16 al 30 d’octubre

19 h Pregó i xou de Festa Major
Pregó a càrrec de les treballadores socials del CAP
Sagrada Família, premi als cartells guanyadors i espectacle
d’improvisació a càrrec de Carles Benjamí & Hector Show.
Lloc: Ateneu el Poblet
Aforament: 50 persones | Clica per inscriure-t’hi
Organitza: Coordinadora d’Entitats Sagrada Família

Exposició Desperta, art i natura
Quina ha estat la nostra relació amb els espais de natura de la ciutat durant
i després del confinament? La creativitat i l’art ens ajuden a connectar amb
l’entorn i expressar les nostres emocions. Exposició col·laborativa feta pels
veïns i veïnes de la ciutat. Has creat alguna obra durant el confinament?
Anima’t a participar-hi! Portar la teva obra a l’Aula Ambiental Sagrada Família
abans del dia 5 d’octubre en horari d’obertura.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 20h)

Diumenge, 18 d’octubre

Dilluns, 19 d’octubre

10.30 i 12.30 h Peixos
Un espai lúdic per descobrir el Mediterrani, conèixer
la seva biodiversitat i, tot jugant, aprendre a cuidar-lo.
A càrrec de La Residual. Jocs per a infants a partir de 2 anys
i les seves famílies.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (pati interior)
Organitza: Casal Infantil Sagrada Família
Aforament: 35 infants + 1 acompanyant per infant.
Hi ha dos torns d’activitat (10.30 i 11.30 h)
Clica per inscriure-t’hi

18.30 h Ayurveda, coneixement interior
Vine a descobrir el sistema tradicional més important de l’Índia
i el primer sistema holístic que integra el cos, la ment i l’esperit.
Com ens pot ajudar l’Ayurveda en temps de Covid? Descobreix
com podràs millorar el teu sistema immunitari amb els aliments.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitzen: Banc del Temps de Sagrada Família i Xarxa Dos Deu
Col·labora: Casal de Barri Espai 210
Aforament: 45 persones | Clica per inscriure-t’hi

12.30 h Antipasti
Us convidem a visitar l’Antipasti, un restaurant on dos cuiners
ben especials faran pizzes, pasta, màgia i circ... i tot al ritme
de la millor música italiana! A càrrec d’El que ma queda de
teatre. Espectacle per a tots els públics.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Aforament: 72 persones | Clica per inscriure-t’hi
20 a 22.30 h Cinefòrum juvenil!
Jove! Vine a recuperar les places del barri amb nosaltres
i a gaudir del cinema d’autor. Reserva la teva cadira!
Lloc: interior d’illa Beatriu de Provença
Organitza: Joves del Poblet
Aforament: 50 persones | Clica per inscriure-t’hi

Dijous, 22 d’octubre
17 a 19.30 h Inauguració Punt circular de roba
Comencem un projecte de recollida de roba, un espai
ecofeminista per fomentar el consum responsable,
la sostenibiltat, i la prevenció de residus tèxtils.
Vine a conèixer aquesta nova iniciativa!
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Xarxa Dos Deu
Col·labora: Casal de Barri Espai 210
Aforament: 15 persones en intervals | Clica per inscriure-t’hi

Cartell guanyador de la Festa Major 2020
Categoria infantil: Noa Penalba González

19.30 i 20.30 h Mini concert del Cor Polifònic
Sagrada Família
Dos passis: 19.30 a 20 i 20.30 a 21h
Lloc: Ateneu el Poblet
Organitza: Associació Musical Sagrada Família
Aforament: 30 persones
Clica per inscriure-t’hi: Passi 1 | Passi 2
20 h (DES)Encuentros
Teatre a càrrec d’Anabel Riquelme i Jesús Luis Jiménez.
Diverses escenes i personatges creen un collage de relacions
en què es mostren temes com la incomunicació, l’arrogància,
el masclisme i l’amor.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família
Aforament: 62 persones | Clica per inscriure-t’hi

Divendres, 23 d’octubre
20.30 a 23 h Sopar Jove!
Jove! Vine a recuperar les places del barri amb nosaltres i
gaudeix amb les amigues del sopar acompanyada de música en directe. No us deixeu la carmanyola i nosaltres no us
deixarem amb sed. Reserva la teva cadira!
Lloc: interior d’illa Montserrat Roig
Organitza: Joves del Poblet
Aforament: 50 persones | Clica per inscriure-t’hi

Dissabte 24 d’octubre
12 a 14 h Vermut amb actuació en directe
Lloc: Interior d’illa Montserrat Roig
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Aforament: 50 persones | Clica per inscriure-t’hi
16 i 17.45 h El Quinto d’El Poblet
Dos passis: de 16 a 17.15 h i de 17.45 a 19.00 h
Lloc: Interior d’illa Montserrat Roig
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Clica per inscriure-t’hi: Horari 1 | Horari 2
17 h Recuperem la cuina d’aprofitament!
Demostració de cuina d’aprofitament amb aliments
alternatius als productes d’origen animal amb què podràs
descobrir receptes fàcils per fer a casa i donar a les verdures
un paper central als àpats. També abordarem els nous reptes
socials i ecològics en què ens trobem al barri.
Lloc: Jardins de Flora Tristan
Pla de pluja: Casal de Barri Espai 210
Organitzen: Coopoblet, Cuchara i Aula Ambiental
Col·labora: Banc del Temps, CAP Sagrada Família, El Guaret,
Xarxa de Suport Sagrada Família i Comuna d’Aliments.
Aforament: 20 persones | Clica per inscriure-t’hi

Diumenge 25 d’octubre
10.30 h Missa de Festa Major
Amb la participació de la Coral Canticela
Lloc: Cripta de la Sagrada Família
Organitza: Parròquia de la Sagrada Família
Aforament: 125 persones | Inscripcions: 934 366 933

17 a 20 h Vesprada de jocs covidfriendly
Jove! Vine a recuperar les places del barri amb nosaltres.
Desnganxa’t de l’among us de la pantalla i vine’l a jugar
Lloc: Interior d’illa Beatriu de Provença
Organitza: Joves del Poblet
Aforament: 50 persones | Clica per inscriure-t’hi
18.30 h Xerrada “Els 4 monocultius
de l’Apocalipsi: l’estreta relació del
coronavirus amb l’agricultura industrial”
A càrrec de Gustavo Duch.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Grup de Consum Ecològic El Guaret
Aforament: 15 persones (+ streaming)
Clica per inscriure-t’hi
19.30 h Mostra d’Entitats de l’Ateneu el Poblet!
Mostra de les activitats que fan algunes de les entitats
residents a l’Ateneu el Poblet.
Lloc: Ateneu el Poblet
Organitza: Ateneu el Poblet
Aforament: 50 persones |Clica per inscriure-t’hi
20, 21.10 i 22.30 h Vídeo del 18è aniversari
Tres passis: de 20 a 20.40; de 21.10 a 21.50 i de 22.20 a 23 h
Lloc: Interior d’illa Montserrat Roig
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Clica per inscriure-t’hi: Passi 1 | Passi 2 | Passi 3

17 h Monòlegs a la plaça
Espectacle de carrer per reflexionar sobre les violències
al voltant del gènere que es donen a l’espai públic.
Lloc: Interior d’illa Montserrat Roig
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere i Nus Cooperativa
Aforament: 50 persones | Clica per inscriure-t’hi
19 h Actuació de Dones de Blanc
Lloc: Interior d’illa Montserrat Roig
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Dones de Blanc i Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere
Aforament: 50 persones | Clica per inscriure-t’hi

Organitzem la festa:

Fem una festa segura per a tothom!
Totes les entitats i els equipaments que fem la
Festa Major hem signat una declaració responsable
estem preparats per dur a terme el protocol
de prevenció de la COVID.

A tu, veí i veïna, et demanem el teu compromís per gaudir d’una festa segura:

Inscriu-te a l’acte prèviament.
Avisa’ns si no has de venir, així permetràs l’assistència d’una altra persona.
Vine amb una mascareta neta i que garanteixi la protecció davant del contagi.
 Respecta sempre la distància personal de 2 metres.
 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.

Sota el paraigüa de la
Coordinadora d’Entitats Sagrada Família:
Aula Ambiental Sagrada Família
Banc del Temps Sagrada Família
Castellers Sagrada Família
Casal Infantil Sagrada Família
Centre Cívic Sagrada Família
Coopoblet
Cor Polifònic Sagrada Famíllia
Cuchara
Dones de Blanc
Fundació Claror
Grup de Consum Ecològic El Guaret
Joves del Poblet
Junta Constructora de la Sagrada Família
Parròquia de la Sagrada Família
Plataforma Unitària Contra les Violències
de Gènere
Xarxa Dos Deu

Amb el suport de:

