


Benvolgudes famílies,

Un any més arriben les festes de Nadal a Horta-Guinardó, sens dubte, unes 
setmanes molt il·lusionants en les quals les tradicions pròpies d’aquestes 
dates es manifestaran arreu dels nostres carrers i de les nostres llars.

Per aquest motiu, volem recollir en aquesta guia, la rica varietat d’activitats 
que les entitats, el comerç i el Districte d’Horta-Guinardó organitzem per 
a aquestes dates, en les quals els més petits de la casa hi tenen un paper 
important. 

Aquesta guia és el reflex de la riquesa i l’empenta dels nostres onze ba-
rris: el Baix Guinardó, el Guinardó, Can Baró, el Carmel, la Clota, la Font 
d’en Fargues, Horta, Montbau, Sant Genís dels Agudells, la Teixonera i la 
Vall d’Hebron. El nostre és un districte tan ric que fins i tot tenim una figura 
pròpia del pessebre!

De ben segur que hi trobareu diverses propostes que us plauran. En aquest 
sentit, voldríem destacar les cavalcades de Reis que es passejaran per di-
versos carrers i places d’Horta-Guinardó el proper 5 de gener al vespre. Us 
convidem a donar una calorosa benvinguda a Ses Majestats i a entregar-
los la carta que trobareu annexada a aquesta guia.

Us desitgem unes festes ben joioses!

Feliç Horta-Guinardó!

 
Francina Vila i Valls 
Regidora d’Horta-Guinardó
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Fins al 22 de desembre

exposició col·lectiVA del tAlleR de piNtuRA
Centre Cívic Teixonera (Arenys, 75). Tel. 93 256 33 88.
Metro Vall d’Hebron (L3-L5) El Coll/La Teixonera (L5). Sortida Arenys. 
Bus:17, 19, 27, 60, 73, 76, 112, 119.

Fins al 20 de desembre

tAlleRs NAdAleNcs A càRRec de xeRRAc, tAlleR d’expRessió
L’Escola d’Art (Art, 21). Metro Maragall (L4-L5). Bus 19, 31, 32, 45, 47, 117
Cal inscripció prèvia. Tel. 93 435 41 61. Sessions de 1’5 h. Posterior exposició de 
totes les realitzacions.

dibuixem el Nadal en còmic. Taller de postals amb diversos materials i tècni-
ques. Per a nens i joves entre 7 i 14 anys. 5 sessions a triar de l’1 al 19 de desem-
bre. Horari de tarda a partir de les 17.30 h. Preu 30 e.

diorames, maquetes i complements per el pessebre. Per a nens i joves entre 7 i 14 
anys. 5 sessions a triar del 2 al 20 de desembre. Horari de tarda a partir de les 17.30 h. 
Preu 30 e.

Figures del pessebre tradicional. Taller de figures de fang, decorades i cuites en forn 
de ceràmica. 5 sessions a triar del 2 al 19 de desembre. Horari per a nens i joves a 
partir de les 17.30 h. Adults, dimarts de 19.30 a 21 h i dijous de 10 a 12 h. Preu 30 e.

Reciclem les festes? Taller de guarniments amb materials reciclats i ecològics. 
Per a nens i joves entre 7 i 14 anys. 3 sessions a triar del 5 al 16 de desembre. Ho-
rari de matí els dijous de 10 a 12 i vespre de 19.30 a 21.30 h. Preu 25 e. 

Fins al 31 de desembre

exposició “poesiA i MúsicA”
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80). 
Metro Alfons X (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74, 92, 114.
Dilluns, dimarts, dimecres i dissabtes: Matí de 10 a 14 h. Tarda de 16 a 20.30 h.  
Dijous i divendres de 10 a 20.30 h.

Fins al 31 de desembre

exposicioNs
Centre Cívic Matas i Ramis (Feliu i Codina, 20).
el 2011 en imatges. Exposició que recorda els actes i les activitats duts a terme al 
llarg de l’any.
Retrats. Exposició de dibuixos de Teresa Perich, retrats amb una enorme dosis de 
realisme.
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Fins a Finals de Festes 

VisitA l’AVet de NAdAl 

Durant aquests dies s’instal·len a la ciutat diversos avets de Nadal que lluiran a 
punts de cadascun dels districtes i a la plaça de Catalunya. Això és possible grà-
cies a un acord de l’Ajuntament de Barcelona, el del municipi de Sant Hilari Sa-
calm i els Cultivadors d’Arbres de Nadal Associats de Catalunya (CANAC).

A Horta-Guinardó, trobareu aquest avet de Nadal a la confluència del carrer 
Lisboa amb la Baixada de la Plaça.

Els avets han estat cultivats especialment per la CANAC que, des del mes de 
novembre i fins a primers de desembre, va iniciar la campanya d’extracció i pre-
paració d’arbres als camps de conreu de Catalunya.

Els avets de cultiu són renovables i biodegradables. Un cop finalitzi la campa-
nya de Nadal, l’Ajuntament de Barcelona té previst poder aprofitar el material 
d’aquests arbres per fabricar compost per als seus jardins. 

10 de desembre 

10 A 16 H.: RecollidA de MeNjAR peR Al NAdAl
Casal d’Entitats Mas Guinardó.
Pl. Salvador Riera, 2. 
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4).
Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: Agrupament Scout Mas Guinardó.

d’11 A 20 H.: FestiVAl custoM cHRistMAs – RecollidA de joGuiNes 
A la plaça del Taxi, pg. Maragall – Sant Antoni Maria Claret.
Metro Camp de l’Arpa (L5). 
Bus 19, 45, 50, 117.

D’11 a 13 h.: Animació infantil matinal, tallers per als menuts, exhibició de funky  
i molt més
De 13 a 15 h.: Barbacoa
De 15 a 20 h.: Ball country i conjunts de Música
17 h.: Ruta de Motards pel passeig Margall vestits de pare Noel
I durant tot el dia: exhibició de cotxes d’època i parades dels nostres comerços  
al carrer

Les joguines que es recullin és repartiran el 25 de desembre entre els nens de 
l’Hospital Sant Joan de Déu.  
Ho organitzen: Eix Maragall i Dragster’s Moto Group.
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18 H.: coNceRt coRAl
La Polifònica del Guinardó i La Coral LLoriana de St. Vicenç de Torelló.
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2).
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: Polifònica del Guinardó.

18 H.: pRepARAció del pesseBRe
Muntatge del Pessebre per participar en el concurs de betlems de cases regionals. 
Entrada lliure. Organitzat pels socis del centre.
Casa de los Navarros-Nafarren Etxea. Pg. Maragall, 375. Metro Horta (L5) Bus 19

11 de desembre 

18 H.: teixoNeRA FM
Festival de Nadal per a tots els públics. Actuacions de dansa, teatre, i música i veu 
en directe. A càrrec de +KBall, Toka el 3 i Sandra i Ismael Martinez. 
Aforament limitat. Venda d’entrades 30 minuts abans de l’espectacle. Preu 3 e. 

L’import de l’entrada serà destinat a subvencionar activitats nadalenques al barri.
Centre Cívic Teixonera (Arenys, 75).
Metro Vall d’Hebron (L5 i L3). Bus 17,19, 27, 60, 73, 119. 
Ho organitza: Taxodance.

12 de desembre

17 A 19 H.: tots BAlleM peR lA MARAtó
Aquest és el tercer any de col·laboració amb la Marató de TV3 gràcies als profes-
sors i alumnes de ball del casal.  
Donació mínima de 2 e. 

Entrades el mateix dia fins a omplir l’aforament. 
Casal de Gent Gran Vall d’Hebron (Arquitecte Moragas, 5).
Metro Mundet (L3). Bus 10.

19 H.: el pesseBRe ViVeNt Vist peR josep MARiA coNtel
Acte de presentació del XVIII Pessebre Vivent de la Torre del Suro. A càrrec del Taller 
Escola San Camil. 
Al llarg de la seva història la representació del Pessebre vivent de la Torre del Suro 
ha tingut la visita de fotògrafs, periodistes, artistes etc. Enguany Josep Maria Contel 
cronista i historiador de la Ciutat ha fet una tria d’imatges de les seves visites a 
aquest pessebre vivent. Una mirada personal d’aquesta representació nadalenca 
que no ens deixarà indiferents.
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2).
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74.
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de 20H A 22H.: ceRcles diAlòGics
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2).
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: Cooperativa Cultural Rocaguinarda.

13 de desembre

11 H.: pRiMeRes pAsses: coNtes petoNeRs A càRRec de GiNA clotet
Petons d’esquimal, petons de papallona, d’elefant i de formiga. 
Descobrirem on viu la reina dels petons i com és la caixa dels petons.
Activitat gratuïta per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80).
Metro Alfons X (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74, 92, 114.

18.30 H xeRRAdA pReseNtAció eNtitAt tAcec
Sensibilització sobre la marató de TV3 dedicada aquest any a recollir fons per a la 
regeneració cel·lular i als trasplantaments d’òrgans i teixits. 
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2). 
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: TACEC Transplantados Asociados de Corazón en Catalunya.

del 13 al 22 de desembre

18 A 21 H.: exposició 16è pReMi de piNtuRA FestA MAjoR d’HoRtA
El primer premi ha sigut per a Santiago Lainez amb l’obra “Aperitiu Plaça Eivissa”. 
Els divendres de 18 a 20h, venda d’obra sobre paper de Montserrat Riu. 
Cada obra té un preu entre 20 i 400 e.

Seu de CDC (Alt de Mariner, 30). Horari: De dilluns a divendres de 18 a 21 h.
Ho organitza: l’Associació Marat.

del 13 al 31 de desembre

exposició pesseBRe ViVeNt
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2).
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74.

14 de desembre

de 19 A 21 H xeRRAdA “BANcs i cAixes, A qui seRVeixeN?”
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2). 
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74. 
Ho organitza: AVV Joan Maragall.
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15 de desembre

de 17.30 A 21 H A juGAR i ReciclAR
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2). 
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: Mama Guinarda.

18 H RecitAl poètic-FolklòRic de NAdAl
A càrrec de Grup de poetes Fina Palma.
Centre Cívic Matas i Ramis (Feliu i Codina, 20).

18 H els pApeRs d’eN pApitu
Històries i faules contades amb figures de paper. 
Per a nens i nenes majors de 4 anys. Gratuït.
Biblioteca Montbau-Albert Pérez Baró (Àngel Marqués, 4-6).
Metro Montbau (L3). Bus 10, 27, 60, 73 i 76.

20 H RecitAl de lluÍs cAlVo
Jordi Virallonga repassa l’obra del poeta i assagista català Lluís Calvo (Saragossa, 
1963). Activitat gratuïta. Adreçada a públic adult.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80).
Metro Alfons X (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74, 92, 114.

del 15 de desembre Fins al 10 de gener

exposició “col·lectiVA de NAdAl i Reis”
Inauguració: 15 de desembre a les 19 h. Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h 
i de 16 a 21 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Centre Cívic Guinardó (Ronda Guinardó, 113-141).
Metro Guinardó- Hospital de Sant Pau (L4). Bus 10, 31, 32, 39, 55, 74, 117.
Ho organitza: Amics de l’Art Sala d’exposicions Jaume Valor.

16 de desembre

18 H.: el secRet de les MiNes de sAl. llocs lleGeNdARis de les 
coMARques cAtAlANes
Biblioteca Horta-Can Mariner (Vent, 1). Metro Horta (L5).
A càrrec de Teresa Saladich. Hi col·labora: ANIN. 
Públic familiar i nens a partir de 4 anys. Activitat gratuïta.

21.30 H.: diVeNdRes Al cAsAl. coNceRt: pRoyecto jAss
Casal de Barri de Can Baró “El Pirineu” (Josep Serrano, 59-71). 
Bus 114.
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del 16 de desembre Fins al 6 de gener

18 H.: MostRA de diBuixos iNFANtils cAsAl iNFANtil àNec
Inauguració el 16 de desembre.
Casal de Barri de Can Baró “El Pirineu” (Josep Serrano, 59-71). Bus 114.
A càrrec de Casal Infantil Ànec.

17 de desembre

de 9 A 20 H.: pARAdA de MANuAlitAts Fetes peR l’AssociAció 
AFiBRocAt
A la plaça Eivissa.
A càrrec de S.C.A. Disbauxa i Associació Cultural la Finestra de Can Baró.
Ho organitza: Associació Sanllehy Comerç.

de 10 A 22 H.: FestiVAl i sopAR de NAdAl 
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2).
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: Scouts Mas Guinardó.

12 H.: pAstoRets  
A Av. Mare de Déu de Montserrat / Ptge. Redemptor.
Metro Alfons X (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74, 114.
Animació complementària durant tot el dia. Gratuït.

18 H.: RepReseNtAció de pAstoRets 
Casa de los navarros-Nafarren etxea (Pg. Maragall, 375).
Metro Horta (L5). Bus 45, 19.
Entrada lliure.

18 H.: tRoBAdA de coRAls
Casal de Barri Can Travi de la Vall d’Hebron (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45). 
Metro Mundet (L3). Bus 10, 27, 60, 73, 76, B16, B19.
A càrrec de Coral del Parc de la Vall d’Hebron i Corals convidades. 
Entrada lliure.

19.30 H.: 5è ANiVeRsARi diABles d’HoRtA: coRReFoc i coNceRt
Al carrer Tajo.

20 H.: cuRMetRAtGe poRtàtil. ZoNA de cAZA
Estrena de Zona de caza de J. O. Romero. Making off i més sorpreses.
Centre Cívic Teixonera (Arenys, 75).
Metro Vall d’Hebron (L5 i L3). Bus 17,19, 27, 60, 73, 119.
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18 de desembre

10 A 11.15 H.: Aquest NAdAl ReGAlA RuGBi
Camp de Rugbi Teixonera.
Carrer de La Granja Vella, s/n.
Metro Vall d’Hebron (L3 i L5).

De 10.30 a 11.15 h.: entrenament inclusiu
D’11.30 a 12 h.: parlament i entrega de pilotes
12.15 h.: partit quimic equip Rugby A vs Rugby club senglars

Ho organitza: Quimic Equip Rugby. 

10 A 19 H.: FiRA de NAdAl
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2).
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: ACEM, Petits Amb Llum i Grup Craftejant. 

10 A 21 H.: FestiVAl de NAdAl
De 10 a 14 h.: jocs per a infants
De 17 a 17.45 h.: Festival Nadal
De 18 a 19.45 h.: espectacle amb el caga-tió
20 h.: cloenda 

Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2).
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4).
Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: Grup Torxa, amb la col·laboració de APV Dansa.

12 H.: RoBA estesA de NAdAl (titelles)
Espectacle infantil gratuït.
Centre Cívic Guinardó (Ronda Guinardó, 113-141).
Metro Guinardó - Hospital de Sant Pau (L4).
Bus10, 31, 32, 39, 55, 74, 117.

18 H.: els pAstoRets A lA FoNt d’eN FARGues
A càrrec de Grup de teatre El Casinet i la Coral Font d’en Fargues.
Per a tots els públics. Preu a determinar.
Casal Font d’en Fargues (Pedrell, 67-69).
Metro Horta - El Carmel (L5). Bus 39, 117.

19 de desembre

18 H.: EspEctaclE dE circ i malabars 

A càrrec del Professor Karoli.
Centre Cívic Matas i Ramis (Feliu i Codina, 20).
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20 de desembre

18 H.: sAc de RoNdAlles: coM el VAllès No Hi HA Res
Llocs llegendaris de les comarques catalanes. 
A càrrec de Sherezade Bardají. 
Hi col·labora: ANIN. 
Activitat gratuïta per a nens i nenes majors de 4 anys.
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80).
Metro Alfons X (L4)
Bus 31, 32, 39, 55, 74, 92, 114.

17.30 A 19.30 H.: tAlleR-coNceRt peR NeNs
Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera, 2).
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4)
Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: Cooperativa Cultural Rocaguinarda.

21 de desembre

17.30 H.: tAlleRs de descoBeRtA. NAdAls de jocs. oN s’HA AMAGAt el tió?
A través d’un joc buscareu on s’ha amagat el tió. Després cada participant farà  
un tió per endur-se’l a casa. 
Cal inscripció prèvia i autorització dels pares. 3,50 e només els nens/es. 
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda. Camèlies, 76-80. 
Metro Alfons X (L4) 
Bus 31, 32, 39, 55, 74, 92, 114. 

18 H.: pesseBRe ViVeNt A lA toRRe del suRo
El Pessebre Vivent de la Torre del Suro del Guinardó té la singularitat de que tots els 
seus actors i actrius son persones amb discapacitat intel·lectual.
Gratuïta amb aforament limitat. 
Torre del Suro (Sales Ferrer, 60). 
Ho organitza: Taller Escola Sant Camil.
Metro Maragall o Guinardó (L4 i L5). 
Bus 31, 32, 39, 55, 74.

de 18 A 20 H.: :ut coNceRt d’HiVeRN
A càrrec de grups instrumentals i corals d’:UT música. 
En acabar el concert hi haurà un brindis de Nadal amb tots els assistents. 
Activitat gratuïta, dirigida a públic familiar.
Amílcar, 173-175. 
Metro Maragall (L4, L5) 
Bus 19, 31, 32, 39, 45, 55, 74, 117.
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del 21 de desembre al 5 de gener

Bústies de Reis
Tots els nens i nenes poden dipositar les seves cartes a les bústies situades a diversos 
punts del Districte: 

• Biblioteca Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80)
• Biblioteca Juan Marsé (Murtra, 135-145)
• Centre Cívic Carmel (Santuari, 27)
• Centre Cívic Matas i Ramis (Feliu i Codina, 20)
• Centre Cívic Teixonera (Arenys, 75)
• Centre Cívic Guinardó (ronda del Guinardó, 113-141)
• Centre Cívic Casa Groga (av. del Jordà, 27)
• Casal de Barri de la Vall d’Hebron (av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45)
• Casal Font d’en Fargues (Pedrell, 67-69) 
• Casal de barri Can Baró El Pirineu (Josep Serrano, 59-71)

22 de desembre

de 16 A 20.30 H.: FestA NAdAleNcA Al cARReR sANtA cARoliNA
Adreçada als nens i famílies del barri. Hi haurà patge reial per recollida de cartes, 
caga tió, xocolatada popular i cant de nadales. 
Ho organitza: Associació Amics de la Revetlla.

22 i 23 de desembre

plANetA joc FAMiliAR
Dijous 22: tarda.
Divendres 23: matí i tarda.
Activitats gratuïtes.
Infants de 0 a 12 anys i les seves famílies. 
Per més informació sobre les activitats: ludotecaelgalliner@gmail.com 
Ludoteca el Galliner (Pl. Santes Creus, 8).
Metro L5 Horta.

del 22 al 24 de desembre 

eN HoRARi coMeRciAl: MeRcAt de NAdAl
Venda de motius i productes nadalencs. 
Av. Mare de Déu de Montserrat entre els carrers Praga i França.
Metro Alfons X (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74, 114.
Ho organitza: associació de comerciants Sanllehy comerç.
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22 de desembre

20.30 H.: coNceRt de NAdAl
A càrrec de Grup musical Conosur i Coral del Parc de la Vall d’Hebron. 
Accés lliure. 
Casal de Barri Can Travi de la Vall d’Hebron (Av. Cardenal Vidal i Barraquer 45). 
Metro Mundet (L3). Bus 10, 27, 60, 73, 76, B16, B19.
Ho organitza: Centro Cultural Salvador Allende i Coral del Parc de la Vall d’Hebron. 

23 de desembre

17 H.: tió de NAdAl de lA teixoNeRA
Tots els nens que portin els tiquets, adquirits amb la compra a les botigues del barri, 
faran cagar el Tió. 
Pl. de la Vall d’Hebron. Metro Vall d’Hebron (L5 i L3). Bus 17,19, 27, 60, 73, 119.
A càrrec de l’Associació de Festes Teixonera - Mas Falcó - Penitents.

17.30 A 20 H.: FiRA de sANtA llúciA del cAsAl iNFANtil de l’àNec i cAGAtió
Mostra d’artesania elaborada pels infants del casal (caganers, arbrets, saquets 
de plantes aromàtiques, etc). Per comprar les peces, tothom tindrà monedes de 
xocolata... que després ens menjarem! La festa acabarà fent cagar el tió amb 
dolços per tothom. Activitat oberta i gratuïta.
Casal de Barri de Can Baró “El Pirineu” (Josep Serrano, 59-71). Bus 114.

del 23 de desembre al 5 de gener

tReNet del coR d’HoRtA i MeRcAt d’HoRtA
Horaris: 23, 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener d’11 a 14 i de 17 a 20 h.
24 i 31 de desembre d’11 a 14 i de 17 a 19.30 h. 5 de gener d’11 a 14 h i a la ca-
valcada de Reis d’Horta. 

Recorreguts:

1. Tajo, Cartellà, Pitàgores, Passeig Maragall, Fulton, Plaça Eivissa, Baixada del Mer-
cat, Passatge Vila i Rosell, Mestre Serradesanferm, Baixada de la Plana i Tajo.

2. Tajo, Fulton, Plaça Eivissa, Horta, Alt de Mariner, Plaça de les Masies, La Plana, 
Avinguda de l’Estatut (rotonda), Lisboa i Tajo.

3. Tajo, Fulton, Plaça Eivissa, Baixada del Mercat, Tajo, Lisboa, Porto, Avinguda de 
l’Estatut, pujada Túnel, Dante Alighieri, Baixada de la Plana i Tajo.

4. Tajo, Passeig Maragall, Llobregós, Ciències, Dante Alighieri i Baixada de la Plana.

5. Tajo, Fulton, Plaça Eivissa, Baixada del Mercat, Tajo, Lisboa, Santa Joana d’Arc, 
Dante Alighieri, Passeig Maragall, Fulton, Baixada del mercat i Tajo.
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26 de desembre

19 H.: els pAstoRets A lA FoNt d’eN FARGues
A càrrec de Grup de teatre El Casinet i la Coral Font d’en Fargues.
Per a tots els públics. Preu a determinar.
Casal Font d’en Fargues (Pedrell, 67-69).
Metro Horta - El Carmel (L5). Bus 39, 117.

del 27 al 29 de desembre

plANetA joc Al cAsAl iNFANtil teixoNeRA 
Casal Infantil Teixonera i Centre Cívic Teixonera (Arenys, 75).
Metro El Coll - La Teixonera (L5) Vall d’Hebron (L5 i L3).
Bus 17,19, 27, 60, 73, 76, 112 i 119.
Dimarts 27 de 17 a 19.30 h. Dimecres 28 d’11 a 13.30 i de 17 a 19.30 h. Dijous 29 
d’11 a 13 h. 
Jocs de taula, jocs tecnològics, espai de psicomotricitat, tallers i el darrer dia es-
pectacle infantil amb Zum zum teatre. Col·labora: Fundació “La Roda”. 
Entrada lliure. Adreçat a infants de 4 a 15 anys. Els menors de 9 anys hauran 
d’anar acompanyats d’un adult. En el cas que un grup vulgui assistir-hi caldrà 
efectuar una reserva prèvia, trucant al 93 256 33 88 o enviant un correu a citaxo-
nera@hotmail.com.

del 27 al 29 de desembre

de 9 A 14 H.: cAsAl de NAdAl Al cAsAl iNFANtil lA toRRe
Centre Infantil La Torre (Conca de Tremp 22).
Metro Carmel (L5). Bus 86, 87, 39, 19 i 10.
Preu aproximat: 20 e. Per a infants de 5 a 12 anys.
Places obertes a infants usuaris del casal i del barri.
La inscripció es farà a partir del 12 de desembre. Tel 93 429 10 21.

del 27 al 29 de desembre

de 17.30 H A 19.30: uN NAdAl AMB Molt de joc
Casal de Barri Can Travi de la Vall d’Hebron (Av. Cardenal Vidal i Barraquer 45). 
Metro Mundet (L3). Bus 10, 27, 60, 73, 76, B16, B19.
Ludoteca per a famílies amb infants fins els 4 anys. 
Saleta de Joc: per a famílies amb infants a partir dels 5 anys. 
Tallers: per a famílies amb infants a partir dels 5 anys. 
Activitat gratuïta d’accés lliure. 
Als tallers cal inscripció prèvia. Tel. 93 428 98 48.
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del 27 al 29 de desembre

de 9 A 14 H.: cAsAl de NAdAl
Casal Infantil del Guinardó (Gènova, s/n).
Metro Guinardó-Hospital de Sant Pau (L4).
Bus 39, 32, 31, 55, 74, 117. 
Activitats adreçades a infants i joves de 4 a 15 anys. 
Preu 20 e.

Obertes les inscripcions a partir del 28 de novembre.
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 16 a 17.30 h.
Tel. 93 256 27 84 ciguinardo@yahoo.es 

del 27 al 30 de desembre

9 A 14 H.: cAsAl de NAdAl A lA ludotecA cAsA GRoGA
Ludoteca Casa Groga (Av. Jordà, 27). 
Metro Vall d’Hebron (L5 i L3). 
Bus 10, 17, 19, 27, 60, 73, 76, 112.
Per a infants de 3 a 12 anys. 
Preinscripcions del 12 al 16 de desembre. Tel. 93 418 65 31.
Preu: 25 e.

27, 28 i 29 de desembre i 2 i 5 de gener

de 9 A 14 H.: tAlleRs de NAdAl
Dibuix i Pintura, mosaic trencadís, fusteria, il·lustració d’un conte. 
Dirigit a nens i nenes a partir de 4 anys i a joves. 
Preu: 90 e/setmana. Descomptes per a germans. 
Inscripcions a partir del 28 de novembre. Tel. 93 358 07 86.
La Nau Taller d’Arts Plàstiques.
Peris i Mencheta, 23-25.

del 27 de desembre al 4 de gener

de 16 A 20.30 H.: opeN de NAdAl d’escAcs
Casal d’Entitats Mas Guinardó. 
Pl. Salvador Riera, 2.
Metro Maragall (L5) Guinardó (L4).
Bus 31, 32, 39, 55, 74.
Ho organitza: Peona i Peó.
Horaris i inscripcions a www.peonaipeo.com
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29 de desembre

17.30 H.: l’HoRA del cAFè: tRoBAdA col·loqui peR pARlAR soBRe joc 
i deseNVolupAMeNt eMocioNAl
Casal de Barri i Ludoteca Can Travi de la Vall d’Hebron.
Av. Cardenal Vidal i Barraquer 45.
Metro Mundet (L3). Bus 10, 27, 60,73, 76, B16, B19.

17.30 a 19 h.: trobada col·loqui
19 h.: Berenar i xocolata calenta 
19.30 h.: la Nevada de can travi 

Durant l’estona del col·loqui oferim l’espai de Ludoteca per aquells infants 
les famílies dels quals hi assisteixin. Activitat gratuïta d’accés lliure. 

30 de desembre

11 H.: tAlleRs de descoBeRtA. NAdAls de jocs. ARA Ve NAdAl
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80). 
Metro Alfons X (L4). Bus 31, 32, 39, 55, 74,92, 114.
A través de contes populars de Nadal i jocs tradicionals d’arreu del món podreu 
descobrir com celebren el Nadal a l’Àfrica o a Austràlia. Després us podreu cons-
truir un pot nevat ben especial. 
Activitat per a infants de 5 a 10 anys. Cal inscripció prèvia i autorització dels pa-
res. Preu: 3,50 e només els nens/es. Tel. 93 435 31 70.
Exempcions de pagament (en tots els casos cal acreditar-ne la condició): 50% 
per a les famílies nombroses; gratuït per a les persones aturades i famílies deriva-
des pels centres de serveis socials dels districtes. 

31 de desembre

21 H.: sopAR de cAp d’ANy
Casa de los Navarros (Pg. Maragall, 375). Metro Horta (L5). Bus 19, 45.
Sopar amb ball. Preu: 85 e.

2 de gener

18 A 20 H ceRcAVilA ANuNciAdoRA del pesseBRe ViVeNt
Desfilada pels carrers del barri de Can Baró. 
A càrrec de Banda de trompetes i tambors “Amics de l’Alfonso” i amb els Taba-
lers i el grup d’animació d’Ass. Cultural Finestra. 
Sortida de “Vista Park”, carrer Albert Llanas - Plaça Vista Park. 
Bus de Barri 114, 24, 92. Ho organitza: AVV Can Baró. Informació: 93 219 92 24.
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2, 3, 4 i 5 de gener

Reis d’oRieNt del coR d’HoRtA i MeRcAt d’HoRtA
Plaça Eivissa.
2, 3 de gener de 17 a 20 hores. 4 de gener d’11 a 14 i de 17 a 20 hores. 5 de gener 
d’11 a 14 hores.

3, 4 i 5 de gener

de 18 A 21 H.: pesseBRe ViVeNt A cAN BARó
Casal de Barri Can Baró “El Pirineu”.
Josep Serrano, 71. Bus 114.
Ho organitza: AV Can Baró.
Diverses i petites escenes representatives de la història sagrada. 
Degustació gratuïta de brou calent. 
Dia 5, recollida de cartes pel reis d’orient i xocolatada per a tots. 
Preu 1 e. Fins a 8 anys gratis. 
Aparcament lliure i obert, al costat. 
Inscripcions: avvcanbaro@gmail.com



cAVAlcAdes 
de Reis
5 de GeNeR de 2012 



cavalcada 
d’horta-guinardó 
La d’Horta-Guinardó és la segona cavalcada més llarga i amb més 
públic de Barcelona. L’any passat va aplegar gairebé 40.000 perso-
nes i aquest any segur que la màgica nit del 5 de gener seran molts 
els veïns i les veïnes dels diversos barris del Districte que s’acostaran a 
veure l’arribada dels Reis d’Orient.

La cavalcada es presenta amb un espectacle infantil a les 16 hores a 
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat amb el carrer França. Presèn-
cia de SS. MM. els Reis a les 17 hores. A les 18 hores la cavalcada inicia 
el seu recorregut des de la plaça de la Palmera, al barri del Carmel. 
Des d’aquí, la comitiva passejarà per Calderón de la Barca, Llobre-
gós, Pantà de Tremp, Dante Alighieri i la Rambla del Carmel. A la con-
fluència del carrer Tajo amb la Baixada de la Plana hi haurà especta-
cle d’animació des de les 18 hores fins l’arribada de Ses Majestats a 
les 19 hores. Allí seran rebudes per les autoritats del districte, i després 
continuaran el seu recorregut pel Passeig de Maragall i l’avinguda 
Mare de Déu de Montserrat. Un espectacle d’animació infantil al ca-
rrer Segle XX, al Guinardó, començarà a les 19.30 hores i conclourà 
amb el comiat dels Reis, aproximadament, a les 20.30 hores.
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RecoRReGut

Mare de Déu de Montserrat/França - Plaça de la Palmera - Calderón de la 

Barca - Llobregós - Pantà de Tremp - Dante Alighieri - Baixada de la Plana - 

Tajo - Pg. Maragall - Av. Mare de Déu de Montserrat - Segle XX

HoRARi dels Actes
16 h.  Presentació a Mare de Déu de Montserrat/França, amb   
 l’espectacle “Arriben els Reis” a càrrec dels Farsants
17 h. Recepció dels Reis a Mare de Déu de Montserrat/França 
18 h.  Inici de l’espectacle infantil “Nit màgica” a càrrec de Xip-Xap,  
 a Tajo/Baixada de la Plana
19 h.  Recepció dels Reis a Tajo / Baixada de la Plana 
19.30 h.  Inici de l’espectacle infantil “Zum 2.0” a càrrec de La Tresca i la  
 Verdesca, a l’Av. Mare de Déu de Montserrat/Segle XX
20.30 h.  Recepció dels Reis i acabament a Mare de Déu de Montserrat/  
 Segle XX

       Hi haurà traducció simultània al llenguatge de signes

Ho organitza: 
Coordinadora d’Entitats de Can Baró, Associació de Comerciants Sanllehy Comerç, 
Associació de Comerciants Carmel Comerç, Mercat Municipal del Carmel, Coordi-
nadora d’Entitats d’Horta, Federació Cor d’Horta i Mercat, Coordinadora d’Entitats 
del Guinardó, Associació de Comerciants Eix Maragall, Mercat Municipal del Gui-
nardó, amb la col·laboració tècnica i econòmica del Districte d’Horta-Guinardó.

Bústies de Reis
Del 21 de desembre al 5 de gener, tots els nens i nenes poden dipositar les 
seves cartes a les bústies situades a: 

	 Biblioteca Mercè Rodoreda 
 carrer Camèlies, 76-80

 Biblioteca juan Marsé 
carrer Murtra, 135-145

 centre cívic carmel 
carrer Santuari, 27

 centre cívic Matas i Ramis 
carrer Feliu i Codina, 20

 centre cívic teixonera 
carrer Arenys, 75

 centre cívic Guinardó 
ronda del Guinardó, 113-141

 centre cívic casa Groga 
av. del Jordà, 27

 casal de Barri de la Vall d’Hebron 
av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45

 casal Font d’en Fargues 
carrer Pedrell, 67-69

 casal de barri can Baró el pirineu 
carrer Josep Serrano, 59-71
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altres cavalcades 
del districte 

cAVAlcAdA de Reis de lA teixoNeRA

Inici: 17 h. Per diferents carrers del barri. 

Recorregut: Parròquia de St. Cebrià - Arenys – Pg. Vall d’Hebron – General 
Mendoza – Sta. Rosalia – Mare de Déu del Coll – Dante Alighieri – Josep San-
genís – Arenys (Parròquia). 

Metro Coll-La Teixonera (L5) Vall d’Hebron (L5 i L3). Bus 86, 87,17,19, 27, 60, 73 
A càrrec de Comissió Cavalcada de Reis Teixonera. 
Ho organitza la Comissió Cavalcada de Reis. 

cAVAlcAdA de Reis A MoNtBAu

Inici: 18 h. Sortida del carrer Vayreda, recorregut pels carrers del barri i arriba-
da a la Seu Social de l’AV de Montbau, amb entrega de cartes a mà a SSMM 
els Reis d’Orient. 

Ho organitzen: L’AV de Montbau, l’AEFF i l’Associació de Comerciants de 
Montbau.

cAVAlcAdA de Reis A sANt GeNÍs

Inici: 18 h. Itinerari: Pl. de la Font del Roure - Costa Pacheco - Av. Elies i Pagès - Pl. 
Madrona Prat - Natzaret - Av. Jordà - Judea - Sinaí - Natzaret - Casa Groga.

Al final del recorregut a la Casa Groga, la mainada podrà lliurar les cartes 
personalment a ses Majestats i acabarem amb una xocolatada popular.

Ho organitza: AV Sant Genís.



juGueM 
A FeR 
el pesseBRe?
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Nadal ens identifica amb la comunitat cultural on vivim, ens dóna 
referències clares de les nostres arrels més enllà de la celebració 
cristiana.

La celebració del Nadal incardinat dins el solstici d’hivern ha generat 
un seguit de manifestacions que a voltes i ja sense reconèixer el seu 
sentit inicial continuen vives en l’univers simbòlic col·lectiu. Són tradi-
cions en el sentit més estricte de la paraula que prove del vocable 
llatí tradere que vol dir ni més ni menys que transmetre, així de senzill 
i així de complicat. Per tant les tradicions nadalenques que ens són 
pròpies ens relacionen directament amb els nostres ancestres, amb 
les arrels. En definitiva formen part d’un conglomerat de maneres de 
fer i de ser que ens defineixen com a poble. Costums, gastronomia, 
festes i rituals es despleguen dins el cicle nadalenc, probablement el 
període més ric en celebracions del calendari. 

La majoria dels rituals nadalencs estan relacionats amb l’abundància. 
Ho podem constatar per exemple en el copiós àpat de Nadal, o bé 
en tots els costums relacionats amb l’obsequi i que ara els contem-
plem des del consumisme més agressiu. Reis, tions i arbres intueixen 
l’arribada d’un temps renovat que ha de despertar-se després del 
temps hivernal que desitgem que sigui fèrtil i generós.

Però el protagonista iconogràfic indiscutible del Nadal català és el 
pessebre, encara que actualment es debat aquest lloc principal amb 
l’arbre arribat d’altres contrades. El pessebre és la recreació paisat-
gística de tall popular del naixement del Messies. Entre escorça, mol-
sa, i rius de paper de plata es basteix l’escenari que acull el Misteri de 
Nadal. Naixement, anunciata i reis són les escenes de rigor però al seu 
voltant multitud d’accions i personatges d’argila, es fan presents pels 
racons i camins. Aquestes figures populars responen a antigues acti-
vitats quotidianes. És per aquesta experiència intensa amb la quoti-
dianitat que existeixen variants locals i territorials entre uns pessebres i 
uns altres. Joan Amades al llibre El pessebre ens explica que aquestes 
recreacions i representacions de la quotidianitat són molt antigues i 
que les trobem escampades en moltes cultures. Altars familiars, lararis 
romans i d’altres en serien els predecessors. 
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I posats a endinsar-nos en el món fantàstic i evocador del pessebre 
us proposem jugar a fer-ne un d’imaginari aprofitant els indrets i els 
territoris del nostre districte d’Horta-Guinardó. Primer de tot posarem 
el celatge cal fer-ho amb cura perquè llueixi com cal, sense arrugues. 
La serralada de Collserola dibuixada al fons ens donarà profunditat 
i perspectiva alhora que de lluny veurem com arriben els Reis de 
l’Orient. Amb escorça, roba d’arpillera i guix ben atapeït de bran-
quillons de farigola que representen els arbres, aixecarem un gran 
relleu central, el Turó de la Rovira i el del carmel, que ens permetrà 
una visió de 360 graus de tota la ciutat i serà un bon lloc per posar-hi 
l’anunciata amb pastors, focs i alimares, tot albirant l’estel que ens 
indicarà el lloc del naixement. Aquest el trobarem a les coves d’en 
Cimany unes antigues mines prop de can Xiroi, un espai interessant 
a recuperar i que havia abastit de ferro les antigues fargues de Sant 
Andreu. 

Amb el paisatge a punt i amb les escenes principals col·locades, 
tot un seguit de construccions tacaran el nostre particular pessebre. 
Can Baró, la Torre Garcini, la del Suro, el Mas Guinardó, Can Mora, el 
Mas Pujol, el singular conjunt parroquial de sant Genís dels Agudells, 
can querol, can travi, la Torre dels Moros, Can Cortada i una recrea-
ció de l’antic monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron faran el fet. 
I ara el moment esperat d’escampar-hi les figures. Cal treure-les de 
la capsa amb molt de compte, que no es trenquessin pas. Emboli-
cades amb paper de diari han estat esperant una any per fer-hi la 
seva reaparició.

La primera en aparèixer és la dona que va a buscar aigua i dubtem 
si posar-la a la font del Cuento del Guinardó o a la font d’en Fargues. 
A la teixonera el pastor amb l’ovella al coll, i ramats d’ovelles que 
hi pasturen, alerta!, n’hi ha una amb la pota trencada. De Montbau 
tres llenyataires portaran feixucs feixos de llenya dels boscos propers. 
L’hortolà amb la aixada a la clota, encara queden d’horts allí. Al Baix 
Guinardó l’home que llaura els camps de cereals que s’estenen fins a 
l’era de can Baró. A Horta, hi posarem la bugadera o les bugaderes 
ja que en tenim més d’una a la capsa de figuretes. Una és més petita 
per tant la posarem més enrere. 



Podríem posar-n’hi moltes més, Ara entre tots plegats, ve aquell mo-
ment àlgid que entre rialles, tot degustant un tros de torró o rosegant 
una neula, i cantant nadales ens desitgem un Bon Nadal de debò. 

Per cert, on posem el caganer?

Amadeu carbó i Martorell 
Expert en cultura popular i tradicional 
Horta-Guinardó
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unes Festes amb 
el comerç de barri 
Les festes de Nadal, Any Nou i Reis representen un moment especial per 
a les llars d’Horta-Guinardó. Són dies per compartir en família, especial-
ment al voltant de la taula. Però també són moments especials per a la 
celebració festiva i per lliurar a les persones estimades un detall que ens 
evoca el nostre afecte.
 
Per tot això és important recordar-nos del comerç de proximitat. Per 
exemple tenim els diversos mercats municipals en què l’oferta en ali-
mentació i serveis és d’allò més complerta:

mercat del guinardó (www.bcn.cat/horta-guinardo/mercatguinardo)

mercat del carmel (www.bcn.cat/horta-guinardo/mercatcarmel)

mercat de la vall d’hebron (www.mercatvallhebron.com)

mercat d’horta (www.bcn.cat/horta-guinardo/mercathorta)

 
Un altre referent també ha de ser el de les botigues dels nostres barris, on 
de ben segur que trobarem tot el que necessitem per aquestes dates. 
En aquest sentit també és una òptima alternativa l’àmplia oferta de les 
artèries comercials d’aquestes àrees d’influència d’Horta-Guinardó:

horta: Cor d’Horta i Mercat (www.corhorta.com), Comerciants Dalt 
d’Horta
el guinardó: Eix Maragall (www.eixmaragall.com), Àrea comercial 
entorn Mercat del Guinardó
el carmel: Comerciants Carmel Comerç (www.carmelcentre.com), 
Botiguers i Veïns Baix Carmel, Comerciants Coll-Santuari 
montbau: Comerciants de Montbau
can baró-el baix guinardó: Sanllehy Comerç (www.sanllehycomerç.es)

 
sens dubte, això ho saben molt bé els mateixos reis d’orient, com 
en el comerç de barri, enlloc. 




