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Aquest recull d’activitats és una previsió dels esdeveniments que han de 
tenir lloc entre les dates referenciades en aquest document. 
S’elabora a partir d’una explotació de la Base de Dades d’Activitats del 
Districte, que té la vocació de recollir tot allò que té lloc a Horta-Guinardó, 
tant el que organitza el Districte i els seus equipaments, com el que gestionen 
les diverses entitats repartides pels nostres barris. 
En aquest sentit us indiquem que, per raó de pròpia dinàmica de les entitats, 
és possible que hi hagi canvis en relació a la informació recollida en aquest 
document que, cal recordar, és una previsió d’activitats. 
 

 

ACTIVITATS AL DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ 
DEL 12 AL 16 DE MARÇ DE 2018 

 
DILLUNS, 12 / MARÇ / 2018 
 
16:00 h L'hort al test 

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé. Carrer de la Murtra, 135-145. 
"No tinc espai" deixarà de ser una excusa per no tenir hort.  
Sembrarem productes d'hort en un test que podrem posar al balcó, l'ampit de la 
finestra o el terrat (activitat per majors de 50 anys). 
Carmelimés. Si tens més de 50 anys, vine a conèixer el grup de trobada per fer sortides 
i activitats a la biblioteca. 
La biblioteca és un espai de relació i de trobada per a tothom també per crear lligams 
entre els veïns i veïnes i reforçar les xarxes socials a través de les activitats culturals i 
d'oci. A més, una manera de descobrir i conèixer millor l'entorn, els diferents punts 
d'interès i la seva història ens ajuda a estimar-lo. 
 
Cada setmana us proposem una activitat cultural i d'oci diferent. Una setmana a la 
biblioteca per fer tallers, xerrades, espectacles, audicions de música, jocs de taula... I la 
setmana que sortim anem a veure exposicions als museus de la ciutat, fem itineraris 
literaris, visitem altres equipaments del barri, participem en altres activitats de 
l'entron... I també podríem fer el que ens proposéssiu vosaltres.  
 

17:00 h Cicle: curts de cinema social sobre dona 
Casal de Barri Pirineu, Can Baró. Carrer de Josep Serrano, 59. 
A càrrec del Festival Internacional de curtmetratges - " Solo Para Cortos" 

  
18:30 h Dones al flamenc 

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé. Carrer de la Murtra, 135-145. 
Un repàs sobre les veus de dona més representatives del flamenc. 
Sessió oberta del Club d'audició de música de la biblioteca.  
A càrrec de Toni Castarnado, periodista musical. Cal inscripció prèvia. 
A l'auditori de la biblioteca. 
Club d’Audició Musical: Sessions primers dilluns de mes a les 18:30h. 
Si t’agrada la música, aquest és el teu lloc: un CLUB on compartir la teva passió per la 
música, on debatre i parlar d’aquell grup o aquell estil que t’agrada, on descobrir noves 
propostes musicals i deixar-te seduir per altres, que com tu, senten la música com a 
una part imprescindible de la seva vida…   
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DIMARTS, 13 / MARÇ / 2018 
 
 

19:00 h Consell de Barri del Baix Guinardó  
 Casal de Gent Gran del Baix Guinardó. Carrer Marina, 380.    
 
19:00 h Club de lectura de Novel·la barcelonina 

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé. Carrer de la Murtra, 135-145. 
L' Aventura de Llegir: Clubs de lectura: Novel·la barcelonina: 
La ciutat de Barcelona com a protagonista, com a personatge secundari o simplement 
com a escenari de totes les obres. Es pretén que els participants coneguin de ben a 
prop el fons especialitzat en novel·la barcelonina que els ofereix la biblioteca. 
A càrrec de Mario Catelli (conductor del club). 

 
 
DIMECRES, 14 / MARÇ / 2018 
 
16:00 h Aula Digital: Internet Nivell II 

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé. Carrer de la Murtra, 135-145. 
Aprèn a discriminar la d’informació que rebem, a diferenciar la que és fiable de la que 
no, com gestionar-la i com descarregar programari nou.   
 

17:30 h Aules de Cultura per a Gent Gran 
Centre Cívic Matas i Ramis. Carrer de Feliu i Codina, 20. 

  
18:30 h Monogràfic de cosmètica i remeis naturals 

Casal de Barri i Ludoteca Vall d'Hebron-Can Travi. Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45. 
  
19:00 h Que és la teràpia Gestalt? 

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé. Carrer de la Murtra, 135-145. 
La teràpia Gestalt es presenta com un "art de viure" que ajuda a la persona en la seva 
problemàtica, potencialment les seves capacitats i millorant les seves relacions. 
A càrrec de Dolors Garcia i Anna Samsó, terapeutes Gestalt i membres de la Fundació 
La Casa Ámbar.  
Lloc: Auditori de la Biblioteca. 

 
 

DIJOUS, 15 / MARÇ / 2018 
 
10:30 h DE MARXA AMB LA GENT GRAN: Dispositius mòbils (telèfons mòbils i tauletes) 

Centre Cívic la Teixonera. Carrer d'Arenys, 75. 
Coneix i comença a utilitzar els dispositius mòbils (telèfons mòbils i/o tauletes). Aprèn 
quins dispositius existeixen i quines opcions t’ofereixen. Porta el teu dispositiu! 
Activitat gratuït 
Cal inscriure-s’hi prèviament al telèfon 93 256 33 88 

 
 

19:00 h Consell de Barri de Sant Genís 
 Casal de Gent Gran Sant Genís. Carrer Naïm, 10-12.   
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19:30 h Parlem de geometria hiperbòlica | Xerrada de ciència 
Centre Cívic Guinardó, Ronda del Guinardó, 113. 
A càrrec de Eduard Gallego, del departament de Matemàtiques (UAB). 
Es denomina geometria no euclidiana, a qualsevol forma de geometria en la qual els 
postulats i propietats difereixen en algun punt dels establerts per Euclides en el seu 
tractat 'Elements'. 
En aquesta xerrada discutirem alguns aspectes històrics sobre el desenvolupament de 
la geometria hiperbòlica, estudiarem alguns models i tractarem d'esbrinar la 
repercussió que ha tingut en el desenvolupament de les Matemàtiques i en el 
coneixement del món físic. 

 
 

DIVENDRES, 16 / MARÇ / 2018 
 
10:00 h Fira d'Artesania a Horta 

Plaça d'Eivissa. 
La Fira es fa els 3rs divendres de mes. 
 

17:45 h El racó dels pares. Què llegim? Descobrim lectures: Contes al mar 
Biblioteca Guinardó–Mercè Rodoreda. Carrer de les Camèlies, 76-80. 
Espai de descoberta de llibres per a mares, pares i fills de 0 a 5 anys. 
Hi col·labora: Can Nadó, Grup de Criança de Can Baró. 
A càrrec de Virginia Martínez 

  
19:30 h Documental Musical. Chasing Trane: The John Coltrane Documentary 

Centre Cívic Matas i Ramis. Carrer de Feliu i Codina, 20. 
Cal reserva d'entrades. a la web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/matasiramis 
Gratuït. 

 
20:00 h Guinardó a Escena | Gotas | AME (Asociación Movimiento y Expresión) 

Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113. 
Gotes, gotes solitàries, mirall de pors i silencis o parelles de gotes a ritmes diferents 
alhora que parelles. 
Sempre gota a gota independent valenta i sola davant la multitud embolicada en el seu 
poder, gota que sempre torna, esclat de moviment que explica i parla. 
Una gota és un segon que passa en la nostra vida. 
Direcció: Emilio Bravo. Interpretació: Emilio Bravo, Desirée Cáscales, Mercedes Losada, 
Philip Heinrich, Victoria Martínez. Producció: AME Movimiento Expresión. 
Preu: 4,50€ 
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EXPOSICIONS 

 
Del 5 al 25 de març Exposició: Imatges per pensar 
Centre Cívic El Carmel. Carrer del Santuari, 27. 
 
 
Del 6 al 27 de març Exposició: Dones d’Horta-Guinardó  
Centre Cívic la Teixonera. Carrer d'Arenys, 75. 
 
 
Del 8 de març al 3 d’abril Exposició l Caligraffiti. Exposició tècnica mixta de Mugraff 
Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113. 
 
 
Del 8 de març al 3 d’abril Exposició l L’Art Biotrònic de Fèlix Vinyals  
Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113. 
 
 
 


