
 

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

  

 

 

 
  

 

VINE A CANTAR AL TEATRE DE SARRIÀ!  
  
Descobreix el cor de l'Orfeó Sarrianenc que més s'adapta a tú:  

• Cor infantil: Nens i nenes entre 6 i 12 anys. Cada dimarts de 17:30 
a 18:30. Ens falten nens i nenes!  

• Teatre Musical: Per a nens i nenes de més de 12 anys. Cada 
dimarts de 17:30 a 18:30. Ens falten nens i nenes!  

• Cor Jove de l'Orfeó Sarrianenc: Joves d'entre 18 i 30 anys . Cada 
dimarts de 20:30 a 22:30 

• Dones Veu: Grup nou! Grup de veus blanques de més de 30 anys. 
Cada diumenge a les 20:30 

• Orfeó Sarrianenc: Grup d'adults amants de la música. Cada dijous 
de 20:00 a 22:00  

 

 

INSCRIU-T'HI AL CENTRE DE SARRIÀ 
 

 
  

 

DESTAQUEM  

 

 

 
  

 



 

TORNEN LES NITS DE JOCS AL 
CENTRE DE SARRIÀ!  

Aquest divendres 16 de novembre tornen les Nits de Jocs 

al Centre de Sarrià. Es tracta d’una activitat oberta a tothom 

que vol donar a conèixer varies 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.Tens un joc que 

t’encanta? Porta’l i comparteix la teva passió amb la gent 

del barri! 
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ENTRADA 
OBERTA A 
TOTHOM 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS DEL 12 AL 18 DE NOVEMBRE  

 

  

 
TALLER: RECUINA, REPENSA I 
NO LLENCIS RES  
Dissabte 17 de novembre a les 11h al 
Centre de Sarrià 
  
Taller participatiu sobre la compra responsable i 
la reducció de residus. Per reservar la teva 

https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=b29ab160f9&e=3cb2aff530
https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=b29ab160f9&e=3cb2aff530
https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=b29ab160f9&e=3cb2aff530


 

entrada, cal que omplis el full d'inscripció que 
adjuntem a continuació i la facis arribar al centre 
de manera presencial o per correu 
electrònic: centreiteatredesarria@gmail.com  

 

DESCARREGA EL FULL D'INSCRIPCIÓ 

 

 

 
CINEMA ESPIRITUAL: LA 
TORTUGA VERMELLA 
Dissabte 17 de novembre a les 18h 
  
Vine a veure aquest film únic candidat a l'oscar 
d'animació i guardonat al Festival de Canes com 
a millor pel·lícula d'aquesta mateixa categoria. 
 
La producció narra la història d'un home sense 
nom que desperta enmig d'una illa deserta 
després d'un naufragi. Al principi tot és estrany, 
incòmode, salvatge, i tots els seus esforços es 
concentren a fabricar una barqueta amb canyes 
de bambú per poder abandonar el lloc. 
 
Aviat, però, se n’adona que ell no és un humà 
envoltat de natura, sinó una peça més de l'entorn. 
Aquest descobriment suposarà un autèntic viatge 
emocional tant pel protagonista com per 
l'espectador, que viu una experiència audiovisual 
màgica d'amor a la naturalesa. 

 

COMPRA LA TEVA ENTRADA AL CENTRE DE SARRIÀ 
 

 
CINEMA ESPIRITUAL: DÉU 
MEU, PERÒ QUÈ T'HEM FET?  
Diumenge 18 de novembre a les 18h 
  
Una popular comèdia que presenta la vida d'un 
matrimoni burgès, catòlic i molt conservador amb 
quatre filles a les quals han intentat inculcar les 
seves creences. Tres de les noies, però, s'han 
casat amb homes d'orígens ètnics i religiosos ben 
diferents que s'allunyen de l’òptica tradicional de 
la França més conservadora. Davant d’aquesta 
situació, el matrimoni intentarà sense èxit que la 

mailto:centreiteatredesarria@gmail.com
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filla petita, encara soltera, abraci els costums i 
creences dels seus pares. 

 

COMPRA LA TEVA ENTRADA AL CENTRE DE SARRIÀ 
 

 

 
DOCUMENTAL DEL MES:  
OF FATHERS AND SONS  
Diumenge 18 de novembre a les 20:30h  
 
Diumenge 18 i dilluns 26 de novembre torna el 
documental del mes de DOCS Barcelona amb 
l’esfereïdora producció Of Fathers and Sons. Un 
colpidor documental on el director siri Talal Derki 
torna a la seva terra per viure dos anys amb la 
família d’Abu Osama, membre d’Al-Qaeada a 
Síria. 
 
Allà, el director serà testimoni de com els fills 
d’Osama són entrenats des de ben petits per 
convertir-se en soldats de la Jihad. Descobrim 
des de dins què significa créixer amb un pare 
jihadista. 

 

TROBA MÉS INFORMACIÓ AQUÍ 

 

  

 

PROPERES ACTIVITATS  

 

  

 

DOTZE SENSE PIETAT  - LA BAMBOLINA NEGRA 
  
El grup de teatre La Bambolina Negra presenta al Teatre de Sarrià una adaptació de la reconeguda 
obra Twelve Angry Men, del guionista nord-americà Reginald Rose. Es faran dues sessions, la 
primera serà dissabte 24 de novembre i la segona diumenge 25. 
 
Aquesta obra s’allunya del registre còmic que caracteritza La Bambolina Negra per afrontar una 
peça dramàtica que reflexiona sobre els prejudicis i la dubtosa parcialitat dels jutjats populars. Tot 
un clàssic del cinema i el teatre internacional que posa sobre la taula el més que actual debat sobre 
la inferència de les conviccions ideològiques en les resolucions judicials. No te la perdis! 

https://entitatsbcn.us12.list-manage.com/track/click?u=27c9faed08154cfe41f76d08d&id=3bae8f605c&e=3cb2aff530


RESERVA LA TEVA ENTRADA AL CENTRE DE SARRIÀ 
 

 

NIT SOLIDÀRIA PELS ADIVASIS   
  
Dimarts 27 de novembre a les 21h al Teatre de Sarrià la Fundació ADA organitza un espectacle 
d'humor amb Iago Trias i un concert de Rocío Soler Coll. L'objectiu d'aquests espectacles 
és  d'obtenir recursos per reconstruir l'escola Adivasi de Karazgaon, Mubai (Índia), destruïda en 
un incendi l'any 2016. D'aquesta manera, s'aconseguirà que més de 350 pugin tornar a 
l'escola.  Vine i gaudeix d'una nit solidària plena d'humor i de música!  
 
Aconsegueix la teva entrada al web www.adivasis.org o enviant un correu al mail del 
centre centreiteatredesarria@gmail.com  

TROBA MÉS INFORMACIÓ AQUÍ 

 

  

 

NOTÍCIES   

 

  
 

EL COMPROMÍS DE LES 
ENTITATS DE SARRIÀ 
  
L'Entitat Sarrià Sant Gervasi Barri Refugi -de la 
qual el Centre en forma part- i la COF 
(Coordinadora Obrim Fronteres) es van reunir 
dissabte passat per debatre i buscar solucions 
conjuntes per a la situació d'exclusió de les 
persones immigrants a Barcelona.  

 

 

ÈXIT DEL CONCERT DEL 30è 
ANIVERSARI DEL COR 
DYAPASON 
  
Aquest diumenge 11 de novembre es va celebrar 
al Teatre de Sarrià el concert de celebració del 
30è aniversari del Cor de Cambra Dyapason. 
L'esdeveniment va ser tot un èxit i va reunir més 
de 150 persones al Teatre. Moltes felicitats 
Dyapasons!  

 

  

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES 
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