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Horta-Guinardó

Cada dijous, a les 7 de la tarda, 

vine i t’explicarem un conte!
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yOrganitza: Biblioteca Horta-Can Mariner i Centre Cívic Matas i Ramis.  

En cas de pluja, les sessions del 30 de juny i 14 de juliol es traslladarien al 
Centre Cívic Matas i Ramis (c/ Feliu i Codina, 20) i les del 7 i 21 de juliol, a la 
Sala d’actes Pep Montanyès de la Biblioteca Horta-Can Mariner (c/ Vent, 1).

30 de juny. Plaça Eivissa. 19 h. 
Viatge al jardí subterrani 

Atenció tothom! Hi ha un senyor que viu a la nostra ciutat 
que s’ha guanyat la fama d’heroi.  I com que sé que potser 
no el coneixeu...  Es tracta d’un conte que reflexiona sobre 
el poder transformador de les persones valentes per fer 
petits-grans canvis al nostre planeta. 
A càrrec de: Alicia Gonzalez Reyero

7 de juliol. Plaça Bacardí. 19 h.  
espills, nenes i conills   (contes entorn  
a alícia al país de les meravelles) 

L’Alícia és una nena molt curiosa que vol saber què hi ha 
a l’altra banda del mirall. L’ajudarà  el seu amic Freddy, un 
conill blanc. Tanqueu els ulls i  obriu la imaginació, hi ha un 
munt de móns per descobrir. 
A càrrec de: Merche 8A

14 de juliol. Plaça Bacardí. 19 h.  
toca’m un conte 

La Dona dels Vents i el Nen del Tambor van marxar a vol-
tar món. perquè volien ampliar horitzons i descobrir l’origen 
dels seus instruments. Durant l’espectacle, gaudireu i parti-
cipareu amb la música i els contes que porten amagats.
A càrrec de: La dona dels vents i el nen del tambor

21 de juliol. Plaça Eivissa. 19 h.  
el  mundialment conegut  
espectacle d’en pinXo 

Un pallasso que viatge pel món sorprèn al públic amb els 
seus números. Un espectacle on els assistents són part ac-
tiva de la història.
A càrrec de: Xavier Serrà


