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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 16 AL 20 D’ABRIL DE 2018 

 
 
DILLUNS, 16 / ABRIL / 2018 
  
18:30 h L'Aventura de llegir. Els viatges de la paraula. "Camins lluents de rosada" 

Biblioteca Guinardó–Mercè Rodoreda. Carrer de les Camèlies, 76-80. 
Propostes de creació poètica a partir de l'obra de Joan Salvat-Papasseit. 
Amb Mireia Lleó, autora; i Carles Cervelló, editor i director de Témenos edicions. 
 
 

DIMARTS, 17 / ABRIL / 2018 
 
18:00 h Xerrada: Seguretat a la llar contra incendis i robatoris 

Centre Cívic la Teixonera. Carrer d'Arenys, 75. 
En aquesta xerrada es donaran eines perquè casa vostra sigui més segura en seguretat 
contra els robatoris i els incendis. Xerrada a càrrec de Tomás Requejo. Activitat oberta i 
gratuïta. Es recomana  inscripció prèvia.  

 
19:00 h L'Aventura de llegir. Parlem amb...: 'Xerrada sobre el llibre SIM: dibuixant de la 

revolució' 
Biblioteca Guinardó–Mercè Rodoreda. Carrer de les Camèlies, 76-80. 
A càrrec de Joan Prados, autor; Ferran Artigau i Enric Viladot de Viena Edicions 
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DIMECRES, 18 / ABRIL / 2018 
 
17:30 h Lletra petita. La llegenda de Sant Jordi. Conte i taller 

Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda. Carrer de les Camèlies, 76-80. 
Hi col·labora: Casal Infantil Guinardó 
A la sala d'actes 

  
18:00 h Entremaliadures. Sac de rondalles 

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé. Carrer de la Murtra, 135-145. 
Activitat pensada per a retre homenatge a Aureli Capmany en el 150è aniversari del 
seu naixement. 
Aureli Capmany, l’any 1904, va fundar la revista infantil il·lustrada “EN PATUFET” (el 
setmanari en llengua catalana amb més tirada de la història). Va arribar a ser tant 
popular que PATUFET va acabar essent el nom genèric que es donava a totes les 
revistes il·lustrades infantils, que ara en diem “còmics”. 
Cada setmana a “en Patufet” s’hi podien trobar endevinalles, contes i faules, jocs, 
dites, cançons, articles de natura, tradicions... però el que no hi faltava mai era 
l’”ENTREMALIADURA” d’en Patufet. Justament són aquestes les que aquest espectacle 
vol recordar. 

 
 
DIJOUS, 19 / ABRIL / 2018 
 
 

19:00 h Consell de Barri de la Vall d’Hebron 
Casal de Barri i Ludoteca Vall d'Hebron-Can Travi. Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45. 
 
 

 
19:00 h Fes segur el teu PC | Càpsula del Raconet 

Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113. 
Virus, cucs, malware, troians... Hi ha molt programarimaliciós que pot afectar al nostre 
ordinador, però amb unes poques eines ens podem protegir adequadament. A càrrec 
de Luis Giménez. 

Les càpsules del Raconet són sessions gratuïtes de dueshores, on es tracten temes 
concrets. Les places són limitades i cal reservarplaça a la recepció del Centre Cívic 
Guinardó, o per Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fguinardo.inscripcionscc.com%2FMiramModular%2Fbuscador%2Fbuscador.jsp%3Fg%3D1%26c%3D37%26t%3DAC%26f%3DCI&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNFs6UZ7ejOM3zgxzo_O-TO6sZu9Qg
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DIVENDRES, 20 / ABRIL / 2018 
 
17:00 h Sant Jordi 

Centre Cívic Casa Groga. Av. del Jordà, 27. 

- 17 h Activitats, tallers oberts familiars i intercanvi de llibres  
- 18 h Espectacle infantil : CONTES DES DEL ROSER a càrrec de Aitziber Doistua i Alba 

Millaruelo 

Hi havia una vegada... esto parece un cuento! Doncs sí, de la llegenda de Sant Jordi van 
néixer dues fantàstiques històries: El roser universal i La dragona Ona. El roser que va 
aparèixer de la sang del drac va créixer tant i tant que va fer la volta al món, va arribar a les 
profunditats de la terra i a la immensitat dels astres. 

En aquest llarg viatge el roser es va trobar amb uns personatges ben curiosos. Els voleu 
conèixer?  

El dragón volvió a Dragonlandia donde la pequeña dragona Ona se estaba planteando lo 
que quería ser de mayor, pero tiene un pequeño problema. ¿La ayudareis a resolverlo? 

- 19 h Lliurament de premis del 6è Concurs Literari de Sant Genís dels Agudells, Pere de 
la Fuente 

  
17:45 h Lletra petita. Què llegim? Descobrim lectures: 'Aventures sobre rodes' 

Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda. Carrer de les Camèlies, 76-80. 
A càrrec de Virginia Martínez. Activitat familiar 
Sala d'actes 
 

19:00 h Cicle de Teatre Social: Vida biològica/vida mecànica. Entrada lliure. 
Centre Cívic Matas i Ramis. Carrer de Feliu i Codina, 20. 

  
20:00 h Guinardó a Escena | Tattoos & Body Transformation | Companyia Samurai 

Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113. 
Als ulls dels altres, la Lena és una noia afortunada: té una bona feina, família i amics. 
Té tots els requisits per estar satisfeta amb la seva vida. Per dins, però, la Lena sent un 
buit del que no sap escapar: una veu li demana alguna cosa més... Aquesta és una 
història traçada a partir dels poemes i relats de Neus Marmol que pretén posar èmfasi 
en la importància de qüestionar el significat d’”estabilitat” i allò que realment volem.   
Obra de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb els autors sobre el procés de creació. 
Poesia teatralitzada 
55 minuts 
Preu: 4,50€ 

 
21:30 h Concert especial de " El sobrino del diablo" amb percussió 

Casal de Barri Pirineu - Can Baró. Carrer de Josep Serrano, 59. 
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EXPOSICIONS 

 
Del 3 al 24 d’abril Exposició: Ronda de dalt  
Centre Cívic La Teixonera. Carrer d’Arenys, 75. 
 
 
El 9 al 29 d’abril Exposició: GOD IS A WOMAN IN LOVE 
Centre Cívic Carmel. Carrer Santuari, 27. 
 
 
Del 9 d’abril al 4 de maig Exposició: “Recortes y más recortes” de Dani Sevillano  
Biblioteca Guinardó–Mercè Rodoreda, Carrer de les Camèlies, 76-80. 
 
 


