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MEMÒRA 2018 • Qui som

Introducció
Aquest any ha estat molt dificultós i convuls a
nivell polític i des del Centre hem intentat donar suport i ajut en qualsevol acció que pogués
pal·liar les conseqüències de tenir presos polítics i el govern legítim a l’exili, especialment
a les seves famílies. Som una entitat religiosa,
social i cultural compromesa amb la nostra història i l’objectiu principal definit en els nostres
estatuts, aconseguir la formació integral de les
persones, inclou el compromís amb el que vivim en cada moment així com donar eines per
a que cada persona triï el camí que cregui més
oportú en funció de les seves conviccions.

desplaçats i immigrants, i altres col·lectius) i
els programes solidaris com el Triangle Inclusiu, el teatre per a la Gent Gran, JovEmprèn,
entre d’altres.
I hem treballat en xarxa principalment amb
la Taula d’Entitats de Sarrià i totes les entitats
sarrianenques, el Consell d’Associacions de
Barcelona, la Federació d’Ateneus de Catalunya, entre d’altres també molt significatives. I a
nivell de barri i de ciutat amb el Consell de Barri i el Consell de Ciutat respectivament.
Però els reptes mai s’acaben. Hem d’ anar
implementant el Pla Estratègic, adequar a les
normatives vigents el bar i el Centre i sobre tot
encarar en força i preparar-nos per a la celebració del 125è aniversari del Centre que tindrà lloc d’aquí dos anys. Una efemèride per la
que paga la pena dedicar-hi molts esforços, per
continuar la herència dels que ens han precedit, la gran tasca dels voluntaris que donen raó
de ser al Centre, i la formació completa i integral de les generacions futures. El Centre som
tots, mirem al futur amb esperança i sobre tot
continuem Sarrianejant!

Aquest 2018 hem intentat anar assolint els
reptes que van quedar pendents el 2017. Un
d’ells anar consolidant l’equip tècnic. Després
de l’estiu van contractar una persona a jornada
completa per a la secretaria i dues persones joves dins del programa europeu de Garantia Juvenil. També tenim persones voluntàries fixes
pel que fa al teatre i a la venda d’entrades. A
nivell tecnològic hem millorat la cobertura d’
Internet del Centre i del Teatre , la presència
en les xarxes socials i la web que presentem
avui. I hem anat acabant les obres pendents
d’accessibilitat del Teatre.
A nivell d’activitats han crescut tots els grups,
especialment els de teatre infantil i d’adults i
les altres seccions s’han consolidat. Ens hem
endinsat en una activitat nova, la dansa, que
ha començat amb força. Però sobre tot hem
continuat amb les activitat socials i solidàries
(amb països del tercer Món, amb refugiats, pro

PRESIDENTA
Montserrat Morera
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1.

QUI SOM

Des del Centre pretenem oferir un espai on tothom hi tingui
cabuda, des d’on gestionem un teatre centenari on se celebren
tota mena d’espectacles i esdeveniments.
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Història
El Centre i Teatre de Sarrià es va crear fa 123 anys, amb una història que es remunta a
l’any 1896.

Orígens

Anys ‘20

L’any 1896 es crea l’Acadèmia Josefina,
que canvia de nom el 1907 pel de Institut de Sant Josep. Des d’aquella data
que es fa la representació de l’Estel de
Natzaret.

El 1919 es transforma formalment en
l’Orfeó Sarrianenc amb 139 socis i sòcies. L’any 1927 s’enderroca el local i es
construeix un teatre amb escenari a la
italiana.

Actualitat

Post Guerra

El 1982 es construeix el nou edifici del
centre i el 2007 es celebra el centenari de l’Estel de Natzaret mentre es crea
l’associació Centre Cultural Sant Vicenç
de Sarrià. Del 2012 al 2015 es fa una
remodelació profunda del teatre.

L’any 1943 la parròquia es fa càrrec de
l’entitat canviant el nom pel de Centre
Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià per
assegurar la seva continuïtat. 10 anys
més tard s’aprovarien els primers estatuts.
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La nostra activitat
Des del Centre treballem per fomentar una educació integral dirigida a les persones tant
del barri, com de la ciutat, a través de la cultura i les arts escèniques.

La gestió dels espais i
instal·lacions del Centre
i del Teatre de Sarrià

La formació integral de
les persones associades
al Centre

La promoció d’activitats
culturals del nostre
entorn

Generem un espai de
trobada de persones de
diferents procedències
i capacitats

Afavorim l’inseció
laboral de col·lectius
amb dificultats i de
joves

Ens comprometem
amb la societat
catalana: la seva
llengua i la seva cultura

Fomentem el treball en
grup a través d’activitats culturals i artístiques

Treballem per la
sostenibilitat i les cures
del nostre entorn

Potenciem la
participació dels
membres en la vida
social i cívica de la
ciutat i del barri

Pati central i entrada del Teatre de Sarrià.
Març, 2019
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Entrada principal del Centre de Sarrià
Maig, 2019

El Teatre de Sarrià
Març, 2019
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2.

ORGANITZACIÓ
INTERNA

El Centre és una entitat cultural sense ànim de lucre; l’Assemblea
General és l’òrgan suprem de decisió; mentre que la Junta Directiva
regeix, administra i representa l’organització. Tanmateix, el Centre
compta amb un Consell de Delegats que coordina les activitats
que s’organitzen des de les Comissions de Treball. L’entitat també
disposa d’un equip tècnic professional, així com de personal TBC
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Organigrama del Centre

Permanent

Socis i
sòcies

Assemblea
General

Junta
Directiva

Seccions

Consell de
Delegats

Comissions

Economia

Instal·lacions
i obres

Programació

Part de l’equip tècnica i la Junta Directiva del
Centre i de la Junta de la delegació de la FAC a
Barcelona.
Març, 2019
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Tècnica del
Teatre
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Junta Directiva
Montserrat Morera
Presidenta

Natàlia Giralt
Vocal

Ramón Noguera
Vocal

Antoni Manich
Vicepresident

Joan Grimalt
Vocal

Pere Pons
Vocal

Carme Ferrer
Secretària

Jorge Itriago
Vocal

Eduard Puiggròs
Vocal

Ricard Julià
Tresorer

Piepa Joan-Muns
Vocal

Josep Torres
Vocal

Míriam Benavent
Vocal

Manel March
Vocal

Mn. Salvador Bacardit
Conciliari

Montserrat Morera

Carolina Negra

Sandra Tous

Toni Manich

Marta Fontanet

Carme Ferrer

Comissions de treball
Comissió permanent

Ricard Julià

Comissió instal·lacions i obres
Fernando Ramos

Toni Manich

Ricard Julià

Comissió de programació
Míriam Benavent

Josep Torres

Natalia Giralt

Jordi Recasens

Manel March

Teó Rour

Comissió tècnica del teatre
Josep Torres

Jordi Recasens

Comissió econòmica
Eduard Puigros

Eduard Puigros

Ricard Julià

Ricard Julià
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Equip tècnic i personal contractat
Carolina Negra
Rble. de Secretaria

Laura Pallàs
Rble. de Comunicació

Maria Martín
Tècnica

Thaís Crespo
Rble. de Secretaria

Sandra Tous
S. Tècnic Administratiu

Mattia Russo
Tècnic

Marta Fontanet
Rble. de Programes

Hilda Beatriz Borja
Neteja

Eda Padua
Projecte Jovemprèn

Llorenç Codern
Rble. de Comunicació

Joaquim Roura
Comptabilitat

Cristina Arenas
T. Inclusiu i Es. de Teatre

Maria Peñascal
Rble. de Comunicació

Ramón Pascual
Tècnic

Laura Casamitjana
T. Inclusiu i Es. de Teatre

Directors/es i talleristes
Miriam Benavent

Jordi Freixas

Marta Sala

Alfons Bermejo

Magalí Frappant

Josep Torres

Albert Cabero

Gerard Ibañez

Cristina Arenas

Marta Carreras

Jordi Matas

Laura Casamitjana

Ramon Casas

Jordi Recasens

Maria Rosa Reverter

Manuel de Ramon
Cap de Sala

Joan Grimalt
Coordinador de tertúlies

Manel Carpi
Dr. Esbart Sarrià

Rosa Galindo
Secretaria i difusió

Gloria Ardanuy
Coordinació vestuari

Alfons Bermejo
Rble. Esbart Infantil

Míriam Benavent
Coordinadora seccions

Roser Latorre
Coordinació vestuari

Suport voluntari

TBC
Ignasi

Luis

Sergio H

Nacho

Sergio M

Ivan

Giuseppe
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3.

ACTIVITATS
DESTACADES

L’any 2018 ha comptat amb un programa d’activitats que ens ha
permès continuar amb el nostre compromís amb la cultura i la
societat dins del nostre barri. El Teatre, en aquest sentit, ha acollit
des de la 113a obra de l’Estel de Natzaret, axí com al cantant Paco
Ibàñez.
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Paco Ibáñez al Teatre de Sarrià
Gener, 2018

113 anys de l’Estel
de Natzaret
GENER I DESEMBRE, 2018

L’Estel de Natzaret, els tradicionals pastorets
de Sarrià amb lletra de Ramón Pàmies i
música de Miquel Ferrer (amb fragments de
Mn. Àngel Obiols i Léo Böellman). Aquest any
ha estat el 113è any en que s’ha representat.
En aquest han participat més de 150
persones de forma voluntària, com a actors/
actrius o dansaires, cantaires de l’Orfeó
Sarrianenc i d’altres grups, equip tècnic
(llum i so, coreografia, vestuari, maquillatge,
maquinistres/atrezzo) i l’equip de direcció.
S’ha representat en 7 dies diferents: 7, 13,
14 i 21 de gener i 23, 29 i 30 de desembre
de 2018.

Paco Ibáñez, èxit i
emoció
GENER 17, 2018

Paco Ibañez va cantar al nostre teatre a
benefici de la Fundación Babel, pel projecte
‘Casa d’acollida La Source du Bonheur de
Ziguinchor’.
Dies abans ja ficàvem el cartell d’entrades
exhaurides: el teatre va estar ple de gom
a gom! Paco Ibañez va fer un concert
memorable, interpretant les cançons de
sempre i algunes de noves amb la mateixa
força de sempre i una veu magnifica. Van
ser especialment emotives les cançons en
euskera, la seva llengua materna. Sols iniciar
el concert, va saludar la recent constitució del
nou Parlament de Catalunya i va cantar els
Segadors, amb força i emoció i acompanyat
d’una gran ovació del públic.
La sorpresa de la nit va ser la presència al
concert de la nostra alcaldessa: Ada Colau va
seguir tot el concert des de primera fila.

Representació de l’Estel de Natzaret al Teatre de Sarrià
Desembre, 2018

20

MEMÒRA 2018 • Activitats destacades 2018

Els Castellers de Sarrià a la Festa Major del Centre de Sarrià.
Març, 2019

Festa de Sant
Josep
MARÇ 17, 2018

Dissabte 17 de març s’ha celebrat la Festa de
Sant Josep, la Festa major del Centre. Aquest
any, per primera vegada hem volgut aprofitar
per a celebrar-ho a la Plaça de Sarrià. El
resultat ha estat molt positiu per poder
apropar-nos als veïns i veïnes i mostrar-los les
diferents activitats que realitzen les Seccions
de forma festiva i alegre. Per acabar, s’ha
celebrat una calçotada al pati del Centre,
dinar que sempre fa il·lusió compartir en
aquestes dates.

Castellers Colla de
ple dret
JUNY 16, 2018

Dissabte 16 de juny a l’actuació Angela Roca
de Gavà, la nova colla sarrianenca va alçar
per primera vegada en una diada 3 castells
de 6 pisos i 2 pilars de 4 (P4, 4d6, 3d6a, 3d6,
P4) aconseguint per fi ser una colla de ple
dret! Passar a ser colla de ple dret requereix
construir com a mínim 3 castells de 6 pisos i 1 pilar de 4 en una mateixa diada. No
és fàcil i requereix molts dies d’assaig, i els
Castellers de Sarrià per fi ho van aconseguir
aquest estiu passat després d’assajar sense
parar tot un any i mig.
Actuació infantil a la Festa Major del Centre de Sarrià.
Març, 2019
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Acte de celebració pel reconeixement del treball de l’Orfeó
Sarrianenc al Centre de Sarrià. Octubre, 2018

Estrena Teatregem
JUNY 27, 2018

L’any 2018 ha estat l’any de la consolidació
del grup de teatre Teatregem, amb els 3
diferents grups que amb més de 29 persones
desenvolupen setmanalment la seva activitat
teatral al Centre. D’entre aquests tres grups,
aquest any destaquem la representació de
l’obra Pronóstico Reservado de Jean-Pierre
Martínez que va representar-se amb un gran
èxit tant per l’excel·lent posta en escena i
actuació del grup com per la seva acceptació
per un públic nombrós i entusiàstic.

Creu de Sant Jordi
JULIOL 23, 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, va
lliurar el 23 de juliol la Creu de Sant Jordi a
31 personalitats i 24 entitats del país, entre
les quals l’Orfeó Sarrianenc, reconeixent així
la seva tasca cultural i premiant-lo en motiu
del seu centenari.
En l’acte, es va recordar el retard amb què
enguany s’han atorgat les Creus de Sant Jordi
per l’aplicació de l’article 155 i la intervenció
del govern. Senyalant que un cop recuperada
la “normalitat”, el govern no ha volgut oblidar
les distincions i, a més, ha escollit fer-ne el
lliurament “en un entorn solemne” com el
Palau de la Música Catalana, que ha acollit
la cerimònia per primera vegada.

Interior del Teatre de Sarrià.
Març, 2019
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El Teatre de Sarrià en la celebració del Dia del Donant.
Març, 2019

Estrena “Octubre” al
Teatre de Sarrià
SETEMBRE 30, 2018

El 30 de setembre va tenir lloc al Teatre de
Sarrià l’estrena de l’espectacle OCTUBRE.
Cançons per la llibertat, organitzat per la
Federació d’Ateneus de Catalunya, a càrrec
del grup A Vocal. Vam poder gaudir junts
de cançons de Lluis Llach, Raimon, Maria
del Mar Bonet, Ramon Muntaner, Serrat i
Txarango, entre d’altres, construint una nit
de denúncia amb aquestes cançons per la
llibertat.
L’1 d’octubre de 2017 va ser un dia que
marcarà la nostra memòria personal i
col·lectiva. Pels fets ocorreguts en motiu
del referèndum sobre l’autodeterminació
de Catalunya convocat pel govern de la
Generalitat de Catalunya. sa on vam tenir
oportunitat de compartir les activitats del
Centre amb tothom.

Festa dels donants
OCTUBRE 2, 2018

Per tal d’agrair de nou el suport a les obres
de reforma del teatre que hem realitzat en els
darrers anys i sobre l’ ajut amb el patrocini
de les noves butaques per part dels socis
del Centre i amics i families col·laboradores,
vam celebrar la festa dels donants amb una
actuació del COR DE CAMBRA DYAPASON
amb obres de Rachmaninov, Rossini i Toldrà.
En aquest acte, vam inaugurar la placa
a l’interior del teatre on hem fet constar
els noms de tots els qui heu apadrinat
butaques. La vetllada va acabar amb un
sopar a la Terrassa on vam tenir oportunitat
de compartir les activitats del Centre amb
tothom.

A Grup Vocal possant per la Federació d’Ateneus.
Març, 2019
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Ricard Julià (tresorer), Montse Morera (presidenta) i Carme Ferrer
(Secretaria) en la visita al President a Bruseles. Març, 2019

Èxit de La Bambolina
Negra
NOVEMBRE 23, 24 I 25, 2019

El grup de teatre La Bambolina Negra ha
presentat una adaptació de la reconeguda
obra Twelve Angry Men, del guionista nordamericà Reginald Rose.
Aquesta obra s’ha allunyat 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.

Visita al Govern a
l’exili
NOVEMBRE 24 I 25, 2019

A finals de novembre, representants de la
junta del Centre de Sarrià van participar a
l’acte homenatge al conseller de cultura a
l’exili, Lluis Puig, organitzat per la Federació
d’Ateneus de Catalunya, amb un concert del
conjunt A Grup Vocal amb la producció de la
FAC “Octubre. Cançons per la llibertat”.
Després de l’esdeveniment, van tenir
l’oportunitat de ser rebuts pel president de
la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, i
el conseller Puig, a la Casa de la República a
Waterloo.escèniques.
Actors i actrius durant la representació de l’obra Twelve
Angry Men. Març, 2019
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4.

SECCIONS I
GRUPS

L’entitat compta a dia d’avui amb un total de 12 seccions i grups
que conformen les activitats que es duen a terme dins del Centre.
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Teatre
ADULT
La Bambolina Negra

La Bambolina Negra és un grup de teatre amateur que combina comèdia i tragèdia amb dansa,
música i cançons en directe. Es va formar l’any 1987, quan va sorgir l’oportunitat de fer un
muntatge teatral per l’obra Jesucristo Superstar, que oferia una possibilitat feta a mida, ja que
era un espectacle musical amb una força impressionant. Jesucristo Superstar va encendre la
flama i els va consolidar com a una companyia que gaudeix i estima el teatre.
Aquest octubre han celebrat la 3a Bambolina Solidària, representat ART, de Yasmina Reza,
en benefici de l’Associació Centre Pedralbes i al novembre han estrenat una adaptació de la
reconeguda obra “Dotze sense pietat”, amb la qual han volgut reflexionar sobre la inferència de
les conviccions ideològiques en les resolucions judicials.

Teatregem
Grup de teatre amateur dirigit per Josep Torres. No només fan teatre sinó que treballen habilitats
com ho són la capacitat de parlar en públic, saber escoltar, respectar els torns, coordinar els
moviments del cos amb la paraula o potenciar la capacitat de memòria.
A través del treball en equip i de les emocions, potencien els sentiments mitjançant la
interpretació. Grups:
— Dimarts (Bataguem): el grup ha estat assejant l’obra “Bar Manolo”, que planifica estrenar a
principis del 2019. Assagen de 19:00 a 21:00
— Dimecres: el grup ha estat assejant “Rumors”, de Niel que planifiquen estrenar al 2019.
Assagen de 19:30 a 21:30
— Dijous: al juny van representar “Pronóstico Reservado”, comèdia de Jean Pierre Martínez.
Assagen de 20:30 a 22:30

Actors i actrius de La Bambolina Negra en la
representació de Dotze sense pietat. Novembre, 2018
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Actors i actrius de Guió en Blanc en la representació de la Porta
Estava Oberta, amb el director Josep Torres. Març, 2019

JUVENIL
Guió en Blanc

Grup de teatre amateur jove, amb nois i noies de 17 a 21 anys. Dirigit per Josep Torres. A través
del teatre, expressen sentiments i fets reals o ficticis que fan arribar als espectadors a través
de la paraula i del gest del cos. L’expressió teatral els dona l’oportunitat de fer riure, plorar i
desvetllar l’interès d’aquells qui els escolten. Aquest 2018 s’ha anat consolidant el grup amb
noves incorporacions.
— Assagen divendres de 18:00 a 19:30.

La Fresca
Grup de teatre de joves dirigit per Magalí Frappant, que ha estat en actiu fins finals del 2018.
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INFANTIL
Escola de Teatre

L’escola de Teatre del Teatre de Sarrià neix amb la possibilitat d’utilització del teatre on
podem oferir un ventall d’activitats formatives en l’àmbit artístic. El programa d’assaigs i de
les representacions de l’obra, pretenen un doble objectiu, per una banda l’aprenentatge de
l’expressió dramàtica i per l’altre el desenvolupament dels valors de relació social, comunicació
i autoafirmació del propi caràcter.
Grups de l’escola de teatre infantil:
La Cabina
Taller de teatre per a nenes i nens de 6 a 8 anys.
Dilluns de 17:30 a 19:00
El Galliner
Taller de teatre per a nenes i nens de 6 a 8 anys.
Divendres de 17:30 a 18:45
Puja El Teló
Taller de teatre per a nenes i nens de 8 a 10 anys.
Divendres de 17:30 a 19:00
Entre Cametes
Taller de teatre per a nenes i nens d’11 a 12 anys.
Dimecres de 17:45 a 19:15
Costa I Llobera
Grup de teatre infantil dirigit per Magalí Frappant i en actiu fins a finals del 2018

Laura Casamitjana dirigint una classe de l’Escola de
Teatre. Desembre, 2018
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Música
ORFEÓ SARRIANENC
L’Orfeó Sarrianenc, fundat l’any 1917 pel director Àngels Obiols, està dirigit actualment per Albert
Cabero, i disposa de diferents grups per a cantaires de totes les edats: El Cor Infantil, el Cor jove
i el cor de veus blanques “Dones Veu”, dirigits tots per Gerard Ibáñez. És un reconegut projecte
de formació musical en cant amb més de cent anys d’història que fomenta la diversitat i el
coneixement de la cultura catalana.
L’any passat l’Orfeó complia el seu Centenari, i aquest juny han celebrat la cloenda d’aquesta
celebració al Sants Teatre, amb el concert “Suite del Fantasma de l’Òpera” i dins la programació
del cicle de Cultura Popular als Ateneus.
Aquest any s’ha reconegut la tasca cultural de l’Orfeó Sarrianenc amb l’atorgament de la Creu
de Sant Jordi 2018, la qual premia l’Orfeó amb motiu del seu centenari. Posteriorment a l’entrega
de la Creu de Sant Jordi, al Centre s’ha celebrat un acte de reconeixement i celebració. Algunes
de les activitats que també han realitzat durant l’any han estat:
— Festa de Sant Vicenç a la Parròquia de Sarrià, Rosari Pastoril de Francesc Forn
— Festa de Santa Eulàlia al Monestir de Pedralbes
— Festa de Sant Josep a la Plaça de Sarrià
— Primavera Coral al Centre Cívic Pere Pruna
— Estel de Natzaret

Cor Jove

El Cor Jove de l’Orfeó Sarrianenc, dirigit per Gerard Ibañez, ofereix un espai per al cant coral a
un grup jove d’entre 18 i 35 anys. Es caracteritzen per cantar música d’estils i temàtiques molt
diferents: cançons de musicals, peces clàssiques, adaptacions de música moderna, cants del
món i molt més. Caracteritzats per la seva frescor i bona qualitat musical, fan vibrar al públic allà
on van.
Aquest 2018 s’han centrat en ampliar el nombre de cantaires, ampliar el repertori i fer-lo
més variat. Com és ja característic del Cor Jove, aquest any han fet diversos concerts solidaris,
col·laborant amb la Fundació Khanimambo, cantant a la Cripta de la Sagrada Familia per a un
projecte solidari I participant en el GospelFest, un concert de Gospel en benefici per Càritas amb
més de 600 cantaires.
Així mateix, també ha participat en activitats del Centre com són la Festa Major del Centre
(Sant Josep) I el Concert Final de curs dels diferents cors de l’Orfeó Sarrianenc.

29

MEMÒRA 2018 • Seccions i grups

Integrants de la Dolça Petxina al Centre
de Sarrià. Març, 2019

Pati central i entrada del Teatre de Sarrià.
Març, 2019

Dones veu

El grup Coral Dones Veu, dirigit per Gerard Ibañez, es reuneig cada diumenge per cantar tot tipus
de cançons, des del pop fins al gòspel i sense oblidar les peces més clàssiques. Aquest any, han
versionat grans temes musicals que ens encanten com Boig per tu de SAU, Video Killed the Radio
Star dels The Buggles, Medley d’ABBA, Hallelujah de Jeff Buckley o els grans temes de Queen.
Les activitats més destacades en les que han participat aquest 2018 han estat:
— Concert Festa Major del Centre (Sant Josep) a la plaça de Sarrià
— Concert benèfic a la cripta de la Sagrada Familia, junt amb el Cor Jove
— Cloenda de la celebració del centenari de l’Orfeó Sarrianenc al Sants Teatre, dins la
programació del cicle de Cultura Popular als Ateneus
— Concert final de curs dels diferents cors de l’Orfeó Sarrianenc, al Teatre de Sarrià

Orfeó Infantil

Grup de nenes I nens entre 6 I 12 anys que, amb Gerard Ibáñez, passen els dimarts plens de
música I alegria.

Teatre Musical
Curs de teatre Musical per a nenes i nens de 12 a 16 anys on es recreen famosos musicals amb
Gerard Ibañez i on es treballa tant la tècnica vocal com la dansa.

La Dolça Petxina

Enamorats del mar des del peu de Collserola, Dolça Petxina és el grup d’havaneres i cançó
marinera del Centre, format per Jordi Matas (baríton), Àlex Cusó (tenor) i Jordi Joan Recasens
(baix i guitarra).
Aquest 2018, com cada any han fet una cantada al Centre, amb sardinada i cremat, en el mes
de juliol, en la qual em pogut gaudir del seu repertori.
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Cultura popular
ADULT
Esbart Sarrià
L’Esbart Sarrià es va fundar l’any 1954, pel mestre Manuel Cubeles i actualment està dirigit per
Manel Carpi. En les seves actuacions tant en escenaris com en espais oberts, l’Esbart mostra
part del seu repertori de danses populars de Catalunya, les Illes Balears i del País Valencià, a
més d’algunes danses medievals. Durant l’any, s’han centrar en mantenir i difondre el folklore
català i potenciar l’Escola de dansa. En destaquem les següents activitats:
— Trobada d’esbarts veterans en el 60 aniversari de l’Esbart Egarenc
— Aplec de la Santa Creu d’Olorda
— Roda d’esbarts veterans per la Festa Major d’Horta
— Recital de dansa a la Festa Major de Sarrià
— Organització de la XVI Trobada d’esbarts al Teatre Sarrià
— Particiàció en activitats del Centre com a l’Estel de Natzaret, la Festa de Sant Josep i la
Mostra d’Entitats de Sarrià

JOVE I INFANTIL
Escola de Dansa Infantil i Juvenil de
l’Esbart de Sarrià

L’Escola de dansa consta de 2 grups, un infantil amb nens i nenes de 4 a 8 anys i un juvenil de 9
a 12 anys, i té com a objectiu introduir als nens i nenes al món de la dansa tradicional catalana,
creant una estreta relació entre tradició i modernitat per tal de fer més atractiu l’aprenentatge
de la dansa a joves i infants. Aquesta està dirigida per Alfons Bermejo.
Amb aquesta filosofia, mestre i alumnes treballen en la creació de miniespectacles com ara
“Es ballava i es balla”, a partir de danses que es ballen per festa major i jocs dansats, o també
“Disfressats” amb danses que es ballen per carnestoltes.

Esbart de Sarrià a la Festa Major del
Centre. Març, 2019
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Ballada de Sardanes a la plaça de Sarrià.
Juny, 2018

Castellers de Sarrià

Amb una actuació de 3 castells de 6 pisos (4d6, 3d6a, 3d6) i 2 pilars de 4 els Castellers de
Sarrià assolien una actuació de sis completa, requisit que es demana per passar a ser colla de
ple dret. Era un dissabte 16 de juny a l’actuació a la diada del 40è Aniversari de l’AAVV Àngela
Roca de Gavà. Després d’un any i mig d’intensos assajos, els castellers van aconseguir la seva
camisa color vi.
Després de la diada a Gavà, van poder estrenar-se el 24 de setembre a la diada de La Mercè,
a plaça St Jaume, aconseguint descarregar per segona vegada 3 castells de 6 pisos, i el 6
d’octubre la Festa Major de Sarrià va poder recuperar la colla castellera després de tants anys.
Va ser en aquestes dates que van estrenar per fi camisa, deixant a l’armari el color blanc d’una
colla en formació. Ara l’objectiu dels de Sarrià és créixer i consolidar-se en els castells de 6!

Sardanes

La Taula d’Entitats de Sarrià, de la que el Centre forma part, ha organitzat un any més ballades
de sardanes, cada segon diumenge de mes a les 12h a la plaça de Sarrià, amb la cobla Baix
Llobregat. En aquestes s’han inclòs com ja és tradició, sardanes de dones compositores i de
compositors sarrianencs, amb una breu presentació de cada sardana i autor.

Castanyoles

Un grup de persones interessades en l’art de les castanyoles assagen cada dilluns de 20 a 21h
amb el mètode Emma Maleras, amb el qual es pretén aprendre a llegir amb partitura, aconseguir
força I habilitat amb els dits, educar l’oïda al ritme musical I tocar les castanyoles amb qualitat
tècnica.
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Cinema
Documental del mes
Una de les activitats regulars del centre és la projecciço mensual del “Documental del mes”,
iniciativa de caràcter europeu coordinada a Catalunya per l’entitat “Paral·lel 40”, que promou la
realització de documentals doblats al català I relacionats amb problemàtiques de caràcter social
I/o cultural.
Aquest 2018 s’han projectat “Machines”, “L’hora dels deures”, “Thank you for the rain”, “Les
noies de l’alba daurada”, “Un home millor”, “Petitet”, “Dolphin man”, “Over the limit”, “Eugenio”,
“Of fathers and sons” i “Last days in Shibati”. Tenint especialment èxit “Over the limit”, que
mostra la lluita de la gimnasta artística Rita Mamun per aconseguir l’or als jocs olímpics de
Brasil, i “Eugenio”, que mostra la cara més desconeguda del reconegut humorista, i ocasió en la
que vam comptar amb els directors Jordi Rovira I Xavier Baig per a la tertúlia posterior.

Cinema espiritual

Enguany s’ha celebrat la 15a edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, esdeveniment
cinematogràfic anual que posa en valor la presència de l’espiritualitat en la cultura audiovisual,
fa visibles les diferents manifestacions religioses i espirituals i contribueix a afavorir el diàleg
interreligiós i la cohesió social.
Des del Centre, hi hem participat amb la projecció de les pel·lícules “Déu meu, però què t’hem
fet?”, una caricatura social I cant a la convivència entre les diferents cultures I religions I “La
tortuga vermella”, pel·licula d’animació muda sobre la relació de l’ésser humà amb la natura.

Vista del Teatre de Sarrià. Març, 2018
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Joves, formació i lleure
Esplai
Des de l’Esplai Sant Vicenç de Sarrià organitzem diferents activitats cada dissabte de 5 a 8 de la
tarda. Els nens de l’Esplai tenen entre 7 i 17 anys i es divideixen per grups d’edat que treballen
diferents dinàmiques.
A l’Esplai es fan activitats de lleure molt diferents que fomenten els valors de germanor, amistat
i treball en equip. Així, de 5 a 7 de la tarda els nens realitzen tot d’iniciatives organitzades i
guiades pels seus monitors, i de 9 a 8 es fa un acompanyament a la missa familiar que té lloc a
l’Església de Sant Vicenç de Sarrià els dissabtes al vespre.

Àgora Jove / Tertúlies de l’Ultrason

El primer dimecres de cada mes programem les Tertúlies de l’Ultrason, un espai de diàleg obert
a tothom, i en especial a les i els joves, en el que durant una estona compartim preguntes,
pensaments i reflexions. Les temàtiques a debatre són molt diverses i comptem amb la
participació d’experts en la matèria que introdueixen el debat i aporten un coneixement extra
que reforça la capacitat de reflexió. Durant el 2018 s’han realitzat 4 tertúlies:
— “La realitat del raval”, amb la participació d’Enric Canet, director de relacions ciutadanes del
Casal dels Infants del Raval
— “Maria-Mercè Marçal i la Poesia dels anys 70”, amb la participació de Lluïsa Julià, autora de
la biografia sobre la poeta “Maria-Mercè Marçal. Una vida”.
— “Maquiavel”, amb la participació de Rosa Rius Gatell, professora del Departament d’Història
de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura de la UB.
— “Protesta social, ara i aquí”, comptant amb els convidats Bernat Julià, Xavier Vidal i Ramon
Pons.

Catequesi
La parròquia de Sarrià ofereix al Centre Cultural de Sarrià un servei de Catequesi d’Infants de
6 a 12 anys per col·laborar amb els pares en la iniciació i la formació cristiana dels seus fills. El
servei de Catequesi s’organitza de la següent manera:
1r any
Curs d’iniciació. Primeres oracions. Coneixement de la persona de Jesús i del seu missatge.
Iniciació al Sagrament de la Penitència.
2n any
Aprofundiment en el coneixement de l’Evangeli, la pregària i la vivència cristiana. Iniciació al
Sagrament de la Comunió o Eucaristia.
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Esport i excursionisme
Secció de futbol

El C.P. sarrià té per objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada del futbol en
un clima d’esportivitat i joc net, i treballa pel desenvolupament integral (físic, social i psicològic)
dels infants i el jovent esportista. Es fomenten valors com el respecte, el treball en equip, la
germanor, la igualtat d’oportunitats, l’esforç, la tècnica i la bona relació amb altres clubs i entitats
del barri.
Aquest any han participat en competicions a Can Caralleu, Sagrat Cor i la Taxonera, amb un
resultat molt positiu!

Sarrià camina!
Sarrià camina! és un programa d’iniciació a l’excursionisme com a pràctica cultural i esportiva
organitzat conjuntament pel Centre de Sarrià i el Centre Excursionista els Blaus que el Centre
ofereix als seus socis i sòcies, perquè facin esport i descobreixin entorns naturals pròxims. El
programa ha funcionat fins al setembre de 2018.
Durant l’any 2018 s’han fet 9 sortides:
— Descobrim el Garraf: Begues – Montau-Olesa de Bonesvalls. Excursió pel paisatge exòtic del
Garraf, entre avanç i margallons
— Coneguem Collserola: de Sarrià als Penitents per Vallvidrera. Passeig pels límits de la ciutat
i les serres de Margenat i Vilana
— Caminant pel Delta del Llobregat. Descobrim jonqueres, prats humits, pinedes, canyissars,
platges i els estanys de Cal Tel i de Ca l’Arana
— Sortida en bicicleta a Sant Iscle de les Feixes. Passejada per Collserola des de Sarrià fins
l’ermita romànica de Sant Iscle i Santa Victòria de les Feixes
— Descobrim el Penedès: el Castell d’Olèrdola. Ruta circular pel parc d’Olèrdola, de la font
d’Alba a la font de Fontanilles 8 abril
— X Pujada de Sarrià a Montserrat a peu, caminada nocturna.
— Un lloc singular del Cabrerès: Rupit i el Salt de Sallent. Caminada pel cor de les fagedes de
Collsacabra fins l’espectacular Salt de Sallent
— XI Pujada a Sant Pere Màrtir. Celebració de la revetlla de Sant Joan al límit sud de Collserola º
— Caminant per la serra de el Catllaràs. Sortida de dos dies amb pernoctació a Santa Maria de
Falgars. Una ruta pels boscos del Catllaràs sota la imponent Serra del Cadi
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Sala Tramuntana, al Centre de Sarrià.
Març, 2018

Gimnàstica per la gent gran

A gimnàstica per a gent gran es treballa tot el cos i incidim profundament en alguns músculs
essencials per a l’equilibri, la força de les cames, la cadena muscular posterior i l’anomenat
cinturó natural, prestant atenció sempre a realitzar una bona execució de la tècnica. A través de
diverses rutines treballem les cadenes musculars, amb exercicis de cal·listènia i força.
També es treballa sovint la coordinació entre hemisferis cerebrals que ajuden, entre altres
coses, al manteniment i l’exercici de la memòria. En definitiva, un treball per mantenir-se sans,
àgils i forts per a superar qualsevol obstacle.

Ioga
El IOGA és una eina de caire preventiu que permet mantenir i potenciar l’equilibri mental millorant
la salut física i psicològica al mateix temps. La pràctica disciplinada de les postures posa en
funcionament tot el cos millorant la circulació de la sang, mantenint i/o recuperant la flexibilitat
(especialment de la columna vertebral) i fomentant la relaxació del cos i la ment. Així mateix,
mitjançant el treball corporal i de la respiració aprenem a observar les nostres sensacions,
emocions i la nostra ment.
Aprenem a relaxar el nostre cos mental i el seu discurs i a fer-nos càrrec de la nostra vida en
la seva plenitud. Aquests han estat els objectius que s’han treballat durant el curs, a través de
diferents tècniques posturals, respiratòries, de relaxació i meditació.
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Solidaritat
Clam per la dignitat
Clam per la Dignitat és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD),
els membres de la qual creuen que un món diferent és possible a través de la cooperació i el
desenvolupament integral de les persones i els pobles. Entenem la dignitat de l’ésser humà com
quelcom intrínsec i transcendent a la condició humana.
Els eixos principals d’aquest 2018 han estat focalitzar-se en el reforç estructural de l’ONGD,
procurant mantenir almenys dues trobades anuals amb socis i amics, promoure el voluntariat
local recolzant el projecte “Sostre” d’Arrels, així com la formació i sensibilització i la cooperació
internacional, recolzant la ONGD alemanya “Evivo E.V.” en els projectes que desenvolupa a
Alemanya, Perú, Equador, Argentina, Ghana i possibles noves ubicacions com Uganda. Al febrer
han organitzat novament el Sopar de la fam anual, com activitat de sensibilització i difusió de la
seva tasca.

Amics de la poesia
Hem incorporat una nova Secció al Centre, els Amics de la Poesia del CP. Aquests s’han format
amb la motivació de tenir un espai en el qual compartir la seva passió per la poesia, a través de
recitar poesies de tot tipus així com compartint creacions pròpies.

Albert Baraldés en un recital de poesía a
la Festa Major del Centre. Març, 2019
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Programes
Teatre amb i per la gent gran
El projecte va néixer amb l’objectiu de promoure la inclusió social, l’arrelament a la societat i la
reducció del sentiment de solitud no volguda de la Gent Gran del Districte de Sarrià Sant-Gervasi
per mitjà de la cultura, facilitant la seva assistència i/o participació en la programació ordinària
de les activitats al Teatre de Sarrià.
Ens hem adreçat a usuaris de casals i residències de Gent Gran de la zona propera al Teatre,
i als usuaris del Projecte Radars Sarrià i Sant Gervasi, de l’Associació Amics de la Gent Gran i
d’altres persones del barri que presenten una situació de vulnerabilitat econòmica. 68 persones
provinents del Casal Can Fàbregas, la Residència la Boscana, El Club Social Sarrià Sant Gervasi,
Can Castelló, i a títol personal, han assistit a diferents espectacles a un preu d’1€ o 2€ presentant
la Targeta Rosa gratuïta o reduïda.

L’Escola va al Teatre
L’escola va al teatre és la programació d’espectacles per a escoles, de companyies professionals
i en horari lectiu, que ofereix el Teatre de Sarrià. Els espectacles programats tenen un dossier
pedagògic específic amb propostes didàctiques que s’ofereixen a les escoles.

Exposicions
En el mes d’octubre vam comptar amb l’exposició “Apel·les Mestres: artista complet i home
polièdric” al Centre, iniciativa de l’Esbart Català de Dansaires. Aquesta repassa les principals
facetes artístiques i íntimes d’Apel·les Mestres: dibuixant, il·lustrador, músic, cançoner,
col·leccionista, amic, tertulià, dramaturg, bibliòman, dissenyador gràfic, poeta, folklorista,
figurinista, jardiner i viatger. Els plafons exposats estaven il·lustrats amb dibuixos, fotografies,
retrats, caricatures, figurins, etc. i citacions d’Apel·les Mestres i altres autors.
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Gala final dels premis Jovemprèn 2018. Desembre, 2018

Jovemprèn
El Programa JovEmprèn vol donar a conèixer entre les i els joves el món de l’emprenedoria i
oferir-los la possibilitat de desenvolupar, de manera tutelada per experts en emprenedoria, el
propi Pla d’Empresa o Iniciativa Social, en format de concurs. El programa s’adreça a alumnes de
diferents centres educatius del barri. Estudiants de 3r i 4rt d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius,
juntament amb joves membres d’entitats juvenils, poden presentar els seus projectes al concurs
d’emprenedoria, que premia les millors propostes de cada categoria. L’objectiu final és obrir una
porta a la realitat laboral i l’emprenedora i generar reflexions personals per a definir el propi
camí professional. En aquesta sisena edició hem comptat amb la participació de 175 alumnes
distribuïts en 41 equips diferents i 4 entitats juvenils de la ciutat. *quants centres d’ensenyament
i quantes escoles
L’entitat guanyadora del 1r Premi ha estat el grup de TRUC del AE Sant Ignasi, Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya pel projecte “Sabem què passa al món?” que té com a eix central el treball
com a persones voluntàries al Senegal, amb l’edició d’un documental i la posterior tasca de
sensibilització. El 2n Premi ha estat per l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya
pel projecte “La Formació en Construcció”, el qual es centra en la formació de les persones
voluntàries dels Casals de Joves.
— IES Costa i Llobera
— Sagrat Cor Sarrià
— Salesians Sarrià
— Escoles Pia Sarrià
— Liceu Francès
— Montserrat
— OAK House
— Isabel de Villena
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Per altra banda, ens hem adreçat a tots els joves i associacions juvenils de la ciutat, especialment
de Les Corts i Gràcia, a banda del Districte Sarrià-Sant Gervasi. Hem comptat amb la participació
de diferents grups i finalitzat el període de presentació de sol•licituds dels projectes, les entitats
els projectes de les qual han complert els requisits han estat:
— Joves d’inclús
— Associació Universitària Sin Vergüenza
— Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya

El Triangle Inclusiu
Enguany ha tingut lloc la quarta edició del projecte El Triangle Inclusiu, en la que hem comptat
amb un grup format per talleristes, estudiants de secundària de Oak House School, i persones
usuàries i voluntàries de l’alberg Hort de la Vila, centre d’acollida de persones sense llar.
A través del joc teatral es van teixir unes relacions socials sòlides i de confiança entre les
participants, creant així un espai escènic segur per a tothom. A través de les sessions es va
treballar la temàtica de “la diferència” i els prejudicis, realitzant la cloenda del projecte al
desembre, amb una mostra final en la que es va engegar un debat comunitari, compartint així
experiències, eixamplant consciències i construint una comunitat més acollidora.

Representació final del Triangle Inclusiu.
Desembre, 2018
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Sarrià veu món en una visita a la Sagrada
Família. Abril, 2018

Sarrià veu món

Sarrià veu món! és el programa de visites guiades a llocs singulars de Barcelona i altres indrets
de Catalunya, en el qual ens trobem per descobrir espais i edificis, des dels més coneguts i
emblemàtics fins als que estan per descobrir. Tots són escenari i testimoni de la nostra història.
En el mes de febrer es va realitzar la visita guiada a la Sagrada Familia, el temple més emblemàtic
de Barcelona. Mai s’acaba de conèixer l’obra de Gaudí, i un any més hem pogut redescobrir-la
i veure com segueix creixent. Aquesta és ja una sortida clàssica del programa anual de visites
culturals de Sarrià veu món.

IV Cicle de Dones i Compositores
Per quart any consecutiu, s’ha realitzat el projecte Cicle de Música Dones i Compositores, amb el
qual es pretén mostrar el talent de les dones al llarg de la història tant en el camp de la composició
com en el de la interpretació musical. Aquest any el projecte ha continuat sent innovador i ha
inclòs un nou gènere fins ara no tractat en aquest cicle, el Cuplé, així com un instrument nou,
l’arpa. S’han realitzat tres conferències donant a conèixer el projecte i posant en valor el talent
femení a l’Associació Amics de la UNESCO de Barcelona, a l’Ateneu Barcelonès i al Casal de la
Gent Gran Llar Mossèn Lluís Vidal. Hem pogut comptar amb els següents concerts:
— “La cupletista, Cançons de Càndida Pérez Martínez”, amb Núria Esquius (Cupletista) i
Abraham Espinosa (Pianista)
— “Amb veu de dona II, De concertistes a compositores”, amb Rosa Mari Ramírez (soprano) i
Rosa Maria Abellà (pianista)
— “Compositores i arpa” amb un recull d’obres de diverses compositores i comptant amb Arnau
Roura (arpa)
— “Al mar – Maragall, nou poemes, nou cançons”, amb Anna Martínez (composició, guitarra i
veu), Sandrine Robilliard (violoncel) i Eli Ben Avi (Cajçon flamenc i efectes)
— “Amb veu de dona I”, Música per a veu i orgue de compositores catalanes del segle XIX, amb
Teresa Garrigosa (soprano), David Malet i Catalina Terrats (orgue)
En total, unes 600 persones han assistir als diferents concerts programats.
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ACTIVITATS AL
TEATRE

Durant 2018 hi ha hagut 147 activitats al Teatre, amb un total de
23.245 persones assistents.
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El Teatre en xifres
Nombre de representacions durant 2018

147

Número d’assistents al Teatre durant
2018

23.245
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Tipus de producció

Llengua emprada a les
actuacions durant 2018

Persones associades

483
persones
associades
244
dones

156
homes

84
infants
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Participants de les activitats del Centre
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Persones responsables del Centre
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Comunicació
Nombre de representacions durant 2018
Butlletí setmanal: El nostre butlletí actual té 1888 subscriptors. Cada dimarts reben el butlletí
al seu correu electrònic amb tota la informació de la pròxima setmana, reportatges i notícies.
Programació: Mensualment es prepara un tríptic amb la programació del mes, que es fa arribar
a través del Mailchimp així com físicament.
Tríptics: S’han realitzat tríptics informatius amb les activitats per adults, joves i infants, així com
tríptics especials amb la programació musical, teatral, infantil i de dansa
Mitjans de comunicació locals: El Centre i les activitats que es duen a terme s’han donat a
conèixer a través dels diaris locals ”La Fada de Sarrià i Sant Gervasi” i “El Jardí de Sant Gervasi
i Sarrià”. Alguns dels projectes que es duen a terme també han aparegut al canal de televisió
Betevé Sarrià Sant Gervasi.
Xarxes socials: Aquest 2018 s’ha seguit potenciant l’activitat a les xarxes socials i s’ha
focalitzat l’atenció a Instagram i Twitter. A dia d’avui, tenim:
Teatre de Sarrià (FB): 1511 seguidors.
Centre de Sarrià (FB): 670 seguidors i 656 m’agrada.
Centre de Sarrià (Twitter): 933 seguidors.
Centre i Teatre de Sarrià ( Instagram): 368 seguidors.
Pàgina web:
L’any 2018 s’ha iniciat la renovació de les pàgines web del Centre i el Teatre per tal de fer-les
més intuïtives, actualitzar-les i modernitzar-les. D’aquesta manera, augmentarem la nostra
eficàcia comunicativa.
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6.

TANCAMENT
ECONÒMIC

El Centre ha acabat l’any en positiu.

MEMÒRA 2018 • Xifres

El Centre en xifres
Ingressos

273.047,84

Subvencions

MEMÒRA 2018 • Xifres

Quotes persones associades

Despeses
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