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PER FESTA MAJOR,
ENS FEM GRANS!
Benvolguts veïns i veïnes:

El nostre estimat barri es fa gran.

Un any més celebrem la Festa Major amb més il·lusió que mai, 
fins i tot davant les dificultats que ens envolten.

El Poblet es fa gran...
I la seva gent? La seva gent també es fa gran. És gran!

Mireu, si no, els 100 anys de l’Agrupació Excursionista,
els 30 del Claror, els 25 dels Gegants: en Pere i la Pepa;
els 20 anys del Mercat, els 10 anys de l’Aula Ambiental...

Un barri creix perquè ho fa la seva gent.

Entitats que estimulen i consoliden l’entreteixit social 
d’un poble, i que per Festa Major us esperen al carrer
amb propostes per a tothom.

Sortiu al carrer per fer gran aquesta Festa Major!

Veniu, conegueu aquestes entitats i participeu en les seves 
activitats per fer-les créixer encara més.

El nostre barri i els seus pobletencs ens fem grans,
i en situacions com l’actual ens hem d’unir per reivindicar 
solucions, per superar totes les mancances que encara 
arrosseguem i per decidir com volem que sigui el nostre futur.

Grans! I per als més grans encara ens calen residències.

Grans! I ens calen més espais culturals...

Si estem tots junts en les diferents lluites, sí que ens fem grans!

No us quedeu a casa, no us faci mandra sortir...

Creixeu amb el barri!

Fem-nos tots GRANS!

BONA FESTA MAJOR!

Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família



ViScA lA FESTA 
MAJOR!
Benvolguts veïns i veïnes,

La Festa Major ja és aquí i, com cada any, les persones i 
associacions que formen part de la Coordinadora d’Entitats de 
la Sagrada Família han dissenyat un programa festiu que inclou 
un ampli ventall d’activitats per a tots els gustos: concerts, 
teatre, exposicions, cultura popular, activitats infantils, 
esportives, debats, iniciatives solidàries i la fira de comerç
al carrer.

El carrer Marina tornarà a ser plaça castellera, amb els 
Castellers de la Sagrada Família i quatre colles convidades. 
Una marea de camises de colors que aixecaran castells
davant de l’escenari incomparable del temple d’Antoni Gaudí. 
Una trobada que s’ha convertit en cita obligada per als amants 
del món casteller.

La Milla Sagrada Família -Trofeu Internacional de Barcelona 
aplegarà els millors migfondistes internacionals, i centenars 
d’entusiastes corredors amateurs que han convertit aquesta 
cursa en una de les millors milles urbanes del país. Si no
hi participeu, sortiu a animar els corredors. Fem que aquesta 
cursa sigui tot un esdeveniment ple d’emoció.

Aprofito l’ocasió per felicitar totes les persones, entitats i 
equipaments del barri que han fet possible, amb el seu esforç
i il·lusió, aquest programa que teniu a les mans.

Molt bona Festa Major a tothom!

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
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actes permanents

Exposició d’adhesius
Període: del 25 d’abril al 5 de maig, de 18 a 20 hores.
Organitza: Associació de Col·leccionistes d’Adhesius de 
Barcelona.
Lloc: Local AVV Sagrada Família (c/ València, 415, baixos).

XXV Trobada de col·leccionisme Sagrada Família
Dia: 5 de maig de 10 a 14 hores
Organitza: Associació de Col·leccionistes d’Adhesius
de Barcelona.
Lloc: Local AVV Sagrada Família (c/ València, 415, baixos).

Exposició de gegants 

Visites guiades a la Basílica de la Sagrada Família
Dies:

Dijous, 25 d’abril, a les 17 i a les 18.30 hores
Divendres, 26 d’abril, a les 17 i a les 18.30 hores
Dissabte, 27 d’abril, a les 11 i a les 12.30 hores

Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Col·labora: Junta Constructora del Temple Expiatori
de la Sagrada Família.
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divendres, 19 d’abril

16.30 a 20.30h Festa d’inici de la Festa Major
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família.
Lloc: Plaça Sagrada Família.

16.30h Cercavila d’AMPAS
 Sortida en família des de cada escola.
17.30h  Activitat infantil
18.30h  Xocolatada
19.00h  Mostra de balls i espectacles
 A càrrec de les entitats de cultura del barri.
20.00h Pregó de Festa Major

19 a 21h Pòrtic de Festa Major concert
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 
19.30 a 21h Debat ‘la mobilitat sostenible
i la millora de l’espai públic al barri‘
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Col·labora: Plataforma Transport Públic.
Lloc: Espai 210

21 a 22.30h Assaig dels castellers 
Participa en l’assaig dels Castellers del barri i ajuda’ls
a preparar una gran actuació per al diumenge.
Organitza: Castellers de la Sagrada Família.
Lloc: Plaça Sagrada Família.

21.30 a 23.30h Rutes i tapes
Ruta nocturna per conèixer els indrets més ‘canalles’ del barri, 
tot anant de tapes.
Preu: 15 euros (inclou consumicions i tapes).
Organitza: Pla Comunitari Sagrada Família.
Inscripcions: Espai 210. Horari: dilluns i dijous, de 17 a 20.30h; 
i dimecres, de 10 a 13.30h. 
Punt de trobada: Centre Cívic Sagrada Família.

22.30 a 1h concert dels castellers
Concert amenitzat per Carles Belda i Marc Serrats.
Organitza: Castellers de la Sagrada Família.
Lloc: Plaça Sagrada Família

En cas de pluja: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
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dissabte, 20 d’abril

8h Matinades de Festa Major
Despertarem el barri a l’inici de les Festes amb diversos grups 
de gralles i tabalers del barri i de fora.
Organitza: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família.
Recorregut: Provença/Marina/València/Sicília/Provença/
Sardenya/Rosselló/Padilla/Provença/Castillejos/Mallorca/
Cartagena/Rosselló.

10 a 15h Rocòdrom al carrer 
Activitat d’escalada per a nois i noies de 4 a 12 anys.
Organitza: Agrupació Excursionista Catalunya.
Lloc: Padilla-Provença.

11 a 13h Festeta infantil
Activitats culturals, esportives, musicals i moltes sorpreses 
més perquè els infants del barri gaudeixin d’un dia molt 
especial!
Organitza: Agrupament Escolta Antoni Gaudí.
Lloc: Plaça Sagrada Família.

11 a 15h caminada popular reivindicativa
amb vermut popular
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Sortida: Mallorca-Nàpols.
Arribada: Consell de Cent-Cartagena.

11 a 13h Desperta els teus eco-sentits
Farem un joc relacionat amb els 5 sentits adreçat a la població 
en general, de totes les edats amb l’objectiu de diferenciar 
l’agricultura convencional de l’agricultura ecològica.
Organitza: Associació gastronòmica El Guaret.
Lloc: Av. Gaudí-Provença.

11 a 12h cor infantil i coral Rock
Concert de cant coral de joves del barri de la Sagrada Família.
El repertori tindrà cançons tradicionals i cançons més 
modernes. Tot per gaudir d’una tarda de cant.
Organitza: Espai Social Sagrada Família.
Lloc: Provença, davant del Centre Cívic.

12 a 13h Operació AVi. contacontes al carrer
Contes que parlen d’avis i àvies. Per a nens i nens a partir
de 5 anys. A càrrec de Tere Monclús.
Organitza: Biblioteca Sagrada Família
Lloc: Provença, davant la biblioteca.

En cas de pluja: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
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Espectacle de tap dance (claqué) a càrrec dels ballarins
Laia Molins i Rubén Pérez, amb la música en directe de
Cesc Miralta (saxos), Xavier Algans (piano) i Pepo Domènech 
(contrabaix-baix). Cadascú d’ells aporta personalitat i energia, 
i, entre tots, crearan moments i simplicitats diferents.
Organitza: Centre Cívic de la Sagrada Família.
Lloc: Provença, davant del Centre Cívic.

16.30h 25è aniversari dels Gegants
Vine a la Trobada gegantera!
Organitza: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família.
Lloc: Marina, davant del Temple.

16.30h Plantada de les colles geganteres
17.30h  Balls de les colles
18.00h  Inici de la cercavila

Recorregut:Provença/Sicília/Rosselló/Cartagena/
Sant Antoni M. Claret/Av. Gaudí/Marina.

17 a 21h Tarda de foc
Lloc: Jardinets d’Indústria.
Organitzen: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família,
Beirão i Farfolla Sagrada Família.

17.00h Taller Infantil
Vols ser diable? Per uns instants podràs vestir-te 
amb les nostres robes, pintar-te la cara i ballar 
sota el foc. Vine i seràs diable per uns moments! 
I hi haurà xocolatada!

19.00h Tabalada Infernal
El so dels tabals anuncia l’arribada del correfoc, 
segueix els seu ritme i podràs veure’l. 

20.00h Versots dels Bestialots Espurnats
Els diables ironitzen i satiritzen la situació social 
que vivim en els tradicionals versots just abans
de començar el correfoc.

20.15h  Correfoc de Festa Major
Un any més la Farfolla i els Bestialots Espurnats 
tornaran a sortir per cremar el barri. Us convidem 
a seguir el ritme dels tabals i a participar ballant 
sota el foc. 
Colles  convidades: La Garsa de Sant Feliu,
els Diables de Cerdanyola i el Drac Badalot
de l’Arboç.
Recorregut: Jardinets d’Indústria/Indústria/Av. 
Gaudí/Còrsega/Lepant/Provença/Marina.
I en acabar no et perdis l’espectacle final!

En cas de pluja: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
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‘la internacionalització de la independència’
Llibert Ferri i Anna Aroca ens expliquen com es veu
la independència de Catalunya internacionalment. Al final
hi haurà un debat en què podreu participar tot preguntant
als ponents.
Organitza: Sagrada Família per la Independència
(Assemblea Nacional Catalana).
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala polivalent).

22 a 24h Nit de Hip Hop
Actuacions diverses amb la participació de la gent del barri i 
també persones de fora, tots units per un sentiment hip hop.
Organitza: Mantenlo Real.
Lloc: Jardinets d’Indústria.

21 a 2h concert Jove
Consulteu els grups a www.lafestassa.wordpress.com
Organitza: Festassa.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca.

diumenge, 21 d’abril
8h Matinades castelleres 
Tal com marca la tradició, les gralles i els tabals anuncien 
l’actuació castellera recorrent els carrers del barri amb
el popular toc de matinades.
Organitza: 12 Torres Gralles i Tabalers i Castellers
de la Sagrada Família.
Sortida: Sant Antoni Maria Claret-Avinguda Gaudí.

10.30 a 11.30h Missa de Festa Major
En sortir de Missa l’Esbart Gaudí oferirà Ballet de Déu.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Participen: Esbart Gaudí i Coral i orquestra Canticela.
Col·labora: Parròquia Sagrada Família.
Lloc: Cripta de la Sagrada Família.

10.30 a 12h Tai-txi i chickung a l’aire lliure
Activitat oberta a tothom i per a totes les edats.
Organitza: Asociación Catalana de Choy Li Fut, Tai Chi Chuan 
i Chikung.
Lloc: Plaça Sagrada Família.

11 a 15h Dóna la cara per la independència
Què pots fer tu pel teu país? Vols donar la cara per la 
independència? Si ets major d’edat, et farem una fotografia
i sortiràs al portal Dóna la Cara per la Independència.
Organitza: Sagrada Família per la Independència
(Assemblea Nacional Catalana)
Lloc: Avinguda Gaudí-Provença (vorera central).
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Concert de Festa Major a càrrec de la Coral Canticela.
Direcció: Gabriel Miralles. Acordió: Mª Ángeles Flores.
Organitza: Coral Canticela.
Lloc: Avinguda Gaudí, entre Provença i Rosselló.
 
12 a 15h Diada castellera de Festa Major
Aquest any, els Castellers de la Sagrada Família celebren
la Festa Major amb tres colles convidades: Castellers del Poble 
Sec, Xics de Granollers i Minyons de Terrassa. Com sempre, 
els Castellers portaran les seves millors construccions a plaça. 
Veniu i gaudiu dels sempre espectaculars castells!
Organitza: Castellers de la Sagrada Família.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca.

12 a 14h Ballada de sardanes
Organitza: Associació de veïns Parc de l’Escorxador.
Lloc: Avinguda Gaudí-Indústria.

dilluns, 22 d’abril
18 a 20h Taula rodona vers temes sociosanitaris
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (sala d’actes).

20.15 a 21h Missa pels veïns i veïnes difunts
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Col·labora: Parròquia Sagrada Família.
Lloc: Cripta de la Parròquia Sagrada Família.

dimecres, 24 d’abril
17h Ball de Gent gran
Ball a l’aire lliure, adreçat a la gent gran del barri. Hi haurà 
actuació musical en viu.
Organitza: Espai Gent Gran Sagrada Família.
Lloc: Avinguda Gaudí -Provença

18h El rei i el mar
Per a infants a partir de 4 anys i famílies.
A càrrec de Pea Green Boat. Un rei que parla poc i vol manar 
molt, un esquirol saltimbanqui, una gata que ronca sota el sol, 
un gos esbojarrat, el mar, els núvols... i, fins i tot, el fantasma 
de l’hora del te. El rei es vol imposar als elements naturals
i descobreix que no tot és manar i obeir.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes).

En cas de pluja: CEM Sagrada Família, d’11 a 14 hores.
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dijous, 25 d’abril
19 a 20.30h Per Festa Major, fem un cafè!!!
Espai de trobada veïnal, obert a tothom, per conèixer més 
sobre les festes d’aquí i d’allà i coneixe’ns tot cafetejant.
Organitza: Grup d’Interacció Multicultural i Biblioteca Sagrada 
Família.
Lloc: Biblioteca Sagrada Família

20h Això és l’Havana!
A càrrec de Buits i Nous. Teatre i música. Una comèdia 
participativa en la qual es combina la tendresa de les històries 
de sempre amb l’humor i la complicitat del públic.
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes).

divendres, 26 d’abril
9.30 a 13.30h Per Festa Major, fem salut!
Activitat adreçada a les escoles del barri, per promoure hàbits 
de vida saludables.
Organitza: Pla Comunitari Sagrada Família - Taula de salut.

16.30 a 18.30h Homenatge a la gent gran del barri
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes).

20 a 22h cinema Històric de Muntanya
Projecció d’una pel·lícula que descriu alguna gesta a la natura 
feta fa uns quants anys.
Organitza: Agrupació Excursionista Catalunya.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes).

22 a 1h cantada 
d’Havaneres
Organitza: Associació de Veïns i 
Veïnes de la Sagrada Família.
Lloc: Jardinets d’Indústria 
(entre Marina i Lepant).



dissabte, 27 d’abril
10 a 14h Diada esportiva
Matinal esportiva consistent en diverses activitats adreçada 
a persones de totes les edats. Podràs provar Bodypump, 
Cxworx, Bodycombat, Spining, Tai-txi... No t’ho perdis!
Organitza: CEM Sagrada Família.
Lloc: Cartagena-Mallorca.

10 a 12h Exhibició d’arts marcials 
Exhibició d’arts marcials a càrrec de les seccions del
CEM Claror: Judo, Karate, Taekwondo i Hapkido.
També podràs conèixer altres activitats!
Organitza: CEM Claror.
Lloc: Marina, davant del Temple.

10 a 12.30h Mostra d’entrenament funcional
Demostració d’exercicis i material que s’adapta a totes
les edats i necessitats. 
Organitza: CEM Claror i CEM Sagrada Família
Lloc: Marina, davant del Temple.

12.30 a 14h Màsterclass de Zumba
Vine a ballar Zumba, t’ho passaràs pipa!
Organitza: CEM Claror i CEM Sagrafa Família.
Lloc: Marina, davant del Temple.

10 a 20.30h Vi Fira del comerç
Organitza: Eix comercial Sagrada Família-Gaudí, Associació de 
Comerciants Encants Nous, Mercat Municipal Sagrada Família 
i Gaudí Comerç.
Lloc: Provença, entre Padilla i Marina; pl. Enamorats i Av. Gaudí.

10.30 a 13.30h Gimcana infantil 
Una gimcana per a infants de 4 a 12 anys dins dels jardins del 
barri. Al final del joc, al punt d’arribada, s’oferirà un refrigeri 
per als participants i acompanyants.
Organitza: Sagrada Família per la Independència (ANC).
Inscripcions: comunicaciof@gmail.com
Lloc d’inici i final: Avinguda Gaudí-Provença.

10 a 20h Exposició de Pintura
Dia Internacional de la Pintura. Exposició de treballs de 
diferents pintors de l’Associació del Dia Internacional de la 
Pintura. Recollida de signatures per recolzar que la UNESCO 
reconegui un dia específic com a Dia Internacional.
Organitza: Gaudí Comerç i Associació pel Dia Internacional
de la Pintura.
Lloc: Avinguda Gaudí, entre Rosselló i Provença.

10 a 20h Recollida solidària d’aliments
En favor de les famílies recolzades per Càritas.
Organitza: Gaudí Comerç i Càritas.
Lloc: Avinguda Gaudí, entre Indústria i Pare Claret.
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Taller de jocs didàctics de taula per a tota la família.
Organitza: Gaudí Comerç i Jugar x Jugar.
Lloc: Avinguda Gaudí, a la alçada del número 39.

11 a 13h 10è aniversari de l’Aula Ambiental
Activitat familiar en la qual, de la mà de Laberints del So,
us convidem a experimentar amb una mostra de màquines
i instruments sonors realitzats amb materials en desús i molta 
imaginació. A més, podreu construir-ne un vosaltres mateixos/
es! A les 12 del migdia es farà repartiment de compost (fins 
exhaurir existències).
Organitza: Aula Ambiental de la Sagrada Família.
Lloc: Provença-Lepant, davant del Punt Verd del barri.

11 a 13h Trobada de puntaires 
Organitza: FATEC
Lloc: Plaça Sagrada Família

11 a 14h la façana del barri
A càrrec d’El Globus Vermell. Per a infants a partir de 4 anys i 
famílies. Com t’agradaria que fos casa teva? Com voldries que 
fossin les finestres: rodones o quadrades? I tindries terrassa 
o balcó? Participa en el taller i col·labora en la construcció 
col·lectiva d’un gran edifici! Cadascú haurà de dissenyar
la façana d’un sol habitatge, de manera que el conjunt anirà 
canviant a mesura que la gent hi participi.
Organitza: Centre Cívic de la Sagrada Família.
Lloc: Provença amb Padilla 

11 a 17 h Dinar Popular
Dinar popular de Festa Major amb actuació musical
de cantautor.
Organitza: Associació Casal Popular de l’Eixample.
Lloc: Marina amb Mallorca.

18h Desfilada Solidària Gent Gran
Desfilada amb roba de fons d’armari.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
Lloc: Centre Cívic (Edifici Mercat).

21h clàssica amb Accent
Concert amb professors i alumnes de l’Escola de Música 
Accent: Orquestra, Cor de noies i agrupacions de cambra. 
Música clàssica i espirituals. Entrada gratuïta.
Organitza: Escola de Música Accent.
Lloc: Cripta de la Sagrada Família.

21h Sopar i ball de Festa Major
Micro obert i rifa. Ball a càrrec de Cova&Negra Rock-Band.
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca.

En cas de pluja: Centre Cívic Sagrada Família.



diumenge, 28 d’abril
9 a 14.30h 29a Milla Sagrada Família-
                  Trofeu internacional ciutat de Barcelona
Cursa atlètica de 1.609 metres al voltant de l’Illa Gaudí.
Per a totes les edats a partir de 3r de primària.
Consulteu horaris i sèries a www.lamilla.cat.
Organitza: Fundació Claror.
Inscripcions: a partir del 2 d’abril a www.claror.cat

10 a 20.30h Vi Fira del comerç
Organitza: Gaudí Comerç i Mercat Mun. de la Sagrada Família. 
Lloc: Avinguda Gaudí.

10 a 19h celebrem el Dia de la immunologia
Coneixes la importància del nostre sistema immunitari?
Stands de professionals, associacions de pacients i exposicions.
Organitzen: Biocomunicat, Fundació Claror, Fundació Esteve, 
Gaudí Comerç i Societat Catalana d’Immunologia.
Lloc: Avinguda Gaudí.

10 a 14h Gimcana familiar
Experiments i jocs en família.
Inscripcions i sortida: Avinguda Gaudí-Provença.

12.00h  Corre per la immunologia!
Sèrie de la Milla especial oberta a tothom!
Sortida: Mallorca, davant del passatge de la Font.

17.00h  Tertúlia cientídica amb xocolatada
Lloc: Avinguda Gaudí

12h Roda d’Esbarts
Roda d’Esbarts infantils i juvenils Catalònia. Danses folklòriques 
dels Països Catalans realitzades per esbarts dansaires
i adreçades al públic en general per fomentar la nostra cultura.
Organitza: Esbart Gaudí.
Lloc: Plaça Sagrada Família.

11.45  a 14h ii caminada Solidària
Caminada solidària per recolzar l’ONG TANU, dedicada
a ajudar nois i noies orfes d’Ucraïna.
Organitza: Gaudí Comerç, amb la col·laboració de l’Agrupació 
Excursionista de Catalunya.
Lloc: Avinguda Gaudí, entre Rosselló i Provença

17 a 21h Actuació Dones de Blanc
Actuacions a l’aire lliure. Dedicades als Drets de les Dones,
en particular a viure una vida lliure de violència.
Organitza: Associació Hèlia.
Lloc: Avinguda Gaudí-Provença. 

17.00h Espai infantil
18.30h Coral Rock -Espai Social Sagrada Família
19.00h Homenatge a les dones que pateixen violència
20.00h  Dones de Blanc

Coreografia ‘La solitud de les dones d’aquí i d’allà’.

En cas de pluja: Centre Cívic Sagrada Família.
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entitats, grups, espais...
que fan possible la festa:

Agrupació Excursionista catalunya
Padilla, 255,1a planta | www.aec.cat

Associació cultural la Festassa
Provença,450 | secretariat.festassa@gmail.com

Associació de comerciants Encants Nous
Dos de Maig, 225 | acencantsnous@hotmail.es

Associació gastronòmica El Guaret
Padilla, 210, baixos (Espai 210)

Associació de Veïns/es de la Sagrada Família
València, 415 | 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

Biblioteca Sagrada Família
Provença, 480 | b.barcelona.sf@diba.cat

casal independentista la cruïlla
Sardenya, 256-260 (amb Consell de Cent)

centre Esportiu Municipal Sagrada Família
Cartagena, 231 (cant. Mallorca) | sagradafamilia@claror.cat

centre Esportiu Municipal claror
Sardenya, 333 | esportiuclaror@claror.cat

centre de cultura Popular i Tradicional
de la Sagrada Família
Passatge Sant Pau, 16

Castellers de la Sagrada Família 
 junta@castellerssagradafamilia.cat
Bestialots Espurnats
Farfolla Sagrada Família (farfolla.sf@gmail.com)
Beirão
Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família

centre cívic Sagrada Família
Provença, 480 | info@ccsagradafamilia.net
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coral canticela Provença 450 | coral@canticela.com

Eix comercial Sagrada Família ecsfg@hotmail.com

Esbart Gaudí esbartgaudi@telefonica.net

Escola de Música Accent escolademusica@accent.cat

Espai Gent Gran Sagrada Família
Mallorca, 425, 5è pis | espaigentgran.sf@gmail.com

Espai 210 Padilla, 210

Espai Social Sagrada Família
Mallorca, 454-456, 1er pis

FATEc (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya) 
fatec@fatec.cat

Fundació claror Sardenya, 337, entresol 2a

Gaudí comerç
Indústria, 163 | ubsantpaugaudi@hotmail.com

GiM: Grup d’interacció Multicultural
gimsagradafamilia@gmail.com

Hospital de la Santa creu i Sant Pau
Sant Quinti, nº 89 Sala d’actes 3ª planta.

Junta constructora del Temple Expiatori
Sagrada Família

Parròquia Sagrada Família Provença, 450

Pla de Desenvolupament comunitari (PDc)
Padilla, 210 | Tel. 932 653 645 | pcsagradafamilia@gmail.com
www.placomunitari.barrisagradafamilia.org 

Sagrada Família per la independència -
Assemblea Nacional catalana
www.assemblea.cat/sagradafamilia

Taula de Joves



www.coordinadorasagradafamilia.org
coordinadoraentitats@gmail.com


