
 

 

I AQUESTA SETMANA...  
Novetats del Centre i Teatre de Sarrià  

 
  

 
 

 
  

 

DESTAQUEM 

 

 

 

L'ESTEL DE NATZARET: ÚLTIMES 
REPRESENTACIONS 

Aquest cap de setmana a les 17:30h tindran lloc les dues últimes 

representacions de l’Estel de Natzaret, la tradicional obra que 

reuneix a les famílies del barri per celebrar l’arribada del Nadal 

des de fa més de 100 anys.  

L’obra de teatre musical explica de manera popular i entretinguda 

el misteri del Nadal i del naixement de Jesús, ambmúsica en 

directe i una escenografia de primera. Es tracta d'un espectacle 

 



 

apte per a totes les edats que celebra anys sense passar de 

moda! 

 

Vine a veure l'Estel i celebra un Nadal inoblidable amb tots 

nosaltres! 
  

 

Gener 2019 

12 
 

 
 

COMPRA LA 
TEVA ENTRADA!  

 

  

  
 

  

 

SETMANA DEL 7 AL 13 DE GENER 

 

  

TERTÚLIES DE L'ULTRASÓN: 
NICARAGUA DESPRÉS DE LA 
REVOLUCIÓ   
  
El primer dimecres de cada mes al Centre de 
Sarrià tens una cita amb les Tertúlies de 
l'Ultrason, un espai de reflexió i diàleg lliure obert 
a tothom, en especial a la gent jove. 
 
La tertúlia d’aquest dimecres 9 de gener tractarà 
la crisi política i social a Nicaragua. Miquel 
Cubero Balboa, capellà de la Unitat parroquial 
Bellvitge-Gornal i relacionat amb Nicaragua de 
forma directa i permanent des de l’any 1979, ens 
posarà en context de la situació que viu el país 
actualment i dels diferents fets que van portar a 
les protestes ciutadanes del 19 d'abril de l'any 
passat.  

https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=f220ba0f20&e=3cb2aff530
https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=f220ba0f20&e=3cb2aff530


 

 
Reflexionarem sobre la situació a Nicaragua i el 
paper dels diversos actors presents en el 
conflicte, inclosa la comunitat internacional o 
l’Església. T’hi esperem. 

 

OBERT A TOTHOM 
 

  

 

PROPERES ACTIVITATS 

 

  

 

DOCUMENTAL DEL MES: SILVANA  
Dilluns 14 a les 20:30h al Teatre de Sarrià 
  
Aquest mes de gener no et pots perdre el film que proposa DOCS 
Barcelona. Un documental que segueix la trajectòria professional i personal 
de Silvana Imam, la rapera que ha conquerit Escandinàvia amb les seves 
cançons intransigents contra totes les formes d’opressió. 
 
Icona i activista de la comunitat queer, es defineix com a lesbiana, feminista 
i antiracista, i s’ha convertit en la veu d’una nova generació de joves 
inconformistes. 
 
Un documental inspirador i necessari que explora noves narratives i que 
dóna veu a la revolució feminista on les dones joves reivindiquen el seu 
paper com a creadores, artistes i líders del demà. 
 
Silvana s’emetrà al Teatre de Sarrià dilluns 14 de gener a les 20:30 i el 
diumenge 21 a la mateixa hora.  

 

MÉS INFORMACIÓ I TRÀILER 

 

  

CURS FORMATIU: ASSOCIACIÓ O COOPERATIVA? 

https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=fb245cfa28&e=3cb2aff530


 

Dijous 17 de gener de 17 a 20h al Centre de Sarrià 
 
El proper dijous 17 de gener Torre Jussana i Coòpolis realitzaran una 
nova edició del taller gratuït "Projecte col·lectiu: Associació i/o 
cooperativa?" dirigit a iniciatives i projectes per als quals encara no s'ha 
decidit quina forma jurídica s'adoptarà i a associacions que es plantegen 
iniciar un procés de conversió a cooperativa. 
 
Durant la sessió es descriuran les característiques d'ambdues formes 
jurídiques i s'aprofundirà en els aspectes jurídics, participatius, 
organitzacionals, laborals i econòmics. 
 
També s'abordarà com plantejar la transformació d'una associació en una 
cooperativa i quins passos cal seguir, així com en quin moment i a partir de 
quins supòsits és adequat plantejar-ho.  
 
Per assistir-hi cal emplenar el formulari que us facilitem a continuació:  

 

EM VULL INSCRIURE! 

 

  

 

NIT DE JOCS 
Divendres 18 de gener a les 21h al Centre de Sarrià  
 
El proper divendres 18 de gener celebrem una nova edició de les ja 
tradicionals Nits de Jocs. Es tracta d’una activitat oberta a tothom que vol 
donar a conèixer vàries modalitats de jocs de taula mentre la gent del barri 
es reuneix per passar una nit diferent i divertida. 
 
Es practiquen jocs de diferents nivells de dificultat pensats per a persones 
d’entre 12 i 99 anys. Així doncs, es tracta d’un esdeveniment obert a tot 
aquell que vulgui passar una bona estona fent barri i descobrint noves 
formes de diversió. Anima-t'hi! 

 

OBERT A TOTHOM 
 

  

https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=7efcb8f912&e=3cb2aff530


 

ESPECTACLE INFANTIL: DRAPS  
Dissabte 19 de gener a les 18h al Teatre de Sarrià 
 
La companyia teatral La Guilla Teatre porta al Teatre de Sarrià l'espectacle 
infantil "Draps", una nova proposta molt visual, amb poca paraula i amb 
una una presència sonora i musical molt suggestiva. Els titelles i objectes 
animats en són els protagonistes. 
 
Una història basada en el plaer de la descoberta i la curiositat, que són 
motor per a l'aprenentatge dels infants. Una experiència diferent i preciosa 
que fascina a petits i grans.  

 

ENTRADES A LA VENDA PRÒXIMAMENT 
 

  

 

EL TRENCANOUS  
Diumenge 20 de gener al Teatre de Sarrià 
 
  
El pròxim 20 de gener, el Centre de Dansa de Catalunya aterra al Teatre 
de Sarrià amb el ballet més tradicional del món, la famosa obra El 
Trencanous de Txaikovski. La companyia de dansa escenifica aquest conte 
que s’ha convertit en una tradició nadalenca arreu, un fantàstic espectacle 
de ballet pensat per a tota la família. 
 
Amb música de Txaikovsky i adaptació d'Alexandre Dumas, l’obra se situa 
a la casa d’una família que la nit de Nadal rep una visita inesperada, un 
personatge misteriós que sorprèn els presents amb joguines meravelloses 
i un ninot trencanous per la Clara, la petita de la casa. Tot un espectacle 
únic on petits i grans s’endinsen a l’imaginari món del Trencanous, ple de 
música, ball i fantasia. 

 

COMPRA LA TEVA ENTRADA 

 

  

https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=ee15aca050&e=3cb2aff530


 

NOVETATS I NOTÍCIES 

 

  
 
DESCOMPTE ESPECIAL: 
BROADWAY A CAPELLA  
  
Us recomanem un espectacle musical molt 
especial: Broadway a cappella, on un dels 
directors musicals de l’Orfeó Sarrianenc, en 
Gerard Ibañez, n'és director musical i 
arranjador. Un espectacle pels amants de la 
música a cappella i/o del teatre musical. 13 veus 
en directe que interpreten diferents registres 
vocals i instruments de percussió. Del 17 de 
desembre de 2018 al 27 de gener de 2019 a 
l'ONYRIC - Teatre Condal de Barcelona. 
 
Us fem arribar un descompte especial per les 
famílies del Centre clicant al següent enllaç: 
 
  

 

ACCEDEIX AL MEU DESCOMPTE 

 

  

 
EXPO: ASSOCIACIONS AMB CAB 
  
Del 14 de desembre al 13 de gener, pots venir a veure al centre "Associacions amb 
cab", una petita exposició que recull la trajectòria i els projectes de la plataforma 
associativa de la ciutat de Barcelona. T'hi esperem! 

https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=4fc40ee584&e=3cb2aff530
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