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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 14 AL 18 DE MAIG DE 2018 

  
DIMARTS, 15 MAIG DE 2018 
 
 

18:30 h Consell Plenari Horta-Guinardó  
 Seu del districte d’Horta-Guinardó. Ronda del Guinardó, 49. 
 

 
19:00 h Barcelona Poesia 2018. Parlem amb... Nuno Júdice 

Biblioteca Guinardó–Mercè Rodoreda. Carrer de les Camèlies, 76-80. 
Presentació: Jordi Cerdà. 
Nuno Júdice (Mexilhoeira Grande, 1949) és una de les veus més destacades de la 
poesia portuguesa actual. Reconegut també com a assagista, novel·lista i traductor, és 
autor de més d'una vintena d'obres poètiques. Situat al costat de noms com el 
d´Eugénio de Andrade, és considerat el mestre indiscutible de les noves generacions 
de poetes portuguesos. 
Ha estat guardonat amb premis com el Pablo Neruda, PEN Club, Eça de Queiroz de la 
Ciutat de Lisboa o el Fernando Namora. És Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, i 
l'any 2013 va ser nomenat Gran Oficial da Ordem de Sant'Iago da Espada i va rebre el 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, una de les distincions literàries més 
altes. Júdice, el poeta que escriu cada dia com si fos un oficinista, que afirma que els 
poemes –encara que no estiguin a la vista– comencen als matins, i que confessa haver 
après «la música de les paraules» llegint a Lorca, ens acompanyarà en aquesta sessió 
dedicada a un dels grans noms de la lírica portuguesa. 
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DIMECRES, 16 MAIG DE 2018 
  
18:00 h A l'ombra de les fades: Pell d'ase 

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé. Carrer de la Murtra, 135-145. 
Un rei posseïa un ase que cagava monedes d'or i era el seu orgull, a més d'una dona 
meravellosa. Quan aquesta està al llit de mort, li fa prometre que només es tornarà a 
casar si troba una dona que l'iguali en bellesa. El rei comprèn llavors que solament es 
podrà casar amb la seva pròpia filla, idèntica a sa mare. 
 
La nena no vol aquest matrimoni i per això demana ajuda a la fada padrina. Aquesta li 
aconsella que posi condicions impossibles per al casament. Primer demana vestits fets 
de sol i d'estrelles, que el pare aconsegueix. Després li demana la pell de l'ase estimat, 
però el monarca accedeix. Desesperada la noia es disfressa amb la pell de l'ase i fuig al 
bosc, on viu treballant per a una família de grangers que viu als seus límits. Un dia un 
príncep que cavalca pel bosc descobreix la noia i se n'enamora immediatament, però 
com no li deixen casar-s'hi emmalalteix. Declara als seus pares que creu que un pastís 
fet per la noia Pell d'Ase el guarirà. Ella deixa caure un anell dins el pastís. Llavors quan 
el príncep es recupera afirma que vol casar-se amb la propietària de l'anell. Diverses 
princeses se l'emproven però només li escau a la noia que prové del bosc. Al casament 
descobreixen que el pare de la jove ja ha trobat una altra dona i poden viure feliços. 
 
Proposta:Es tracta de la representació d’un espectacle d’ombres i música en directe 
basat en el conte “Pell d’Ase”. 
Edat: + 4 anys. 
Lloc: Sala d'actes de la biblioteca. 
A càrrec de Mercè Framis. 

  
18:00 h Lletra petita. Llibres a escena. "El món màgic de la Joana", a càrrec de Para bé l'orella 

Biblioteca Guinardó–Mercè Rodoreda. Carrer de les Camèlies. 
Sessió de poesies emmarcades en un conte de Joana Raspall que mostren com la seva 
mirada transformava les coses més properes en quelcom màgic i poètic. 
Edat recomanada: de 6 a 12 anys. 
Sala infantil 

  
 
DIJOUS, 17 MAIG DE 2018 
 
10:30 h De marxa amb la gent gran: Taller de noves tecnologies i informàtica 

Centre Cívic la Teixonera. Carrer d'Arenys, 75. 
Activitat oberta i gratuïta Cal inscripció prèvia. 

 
16:30 h Llavor Groga 

Centre Cívic Casa Groga. Av. del Jordà, 27. 
Espai verd que permet la interacció dels usuaris amb el medi. Els infants, amb el suport 
d’adults experts, podran plantar, veure créixer i consumir allò que ells mateixos han 
conreat. 
Mostra d’entitats i de cooperatives, consum alternatiu i responsable i activitats per 
gaudir en família.  
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18:00 h Com ens cuidem?  
 Casal de Joves Girapells. Carrer Teodor Llorente, 20.  

Tenim temps per nosaltres? Pel nostre entorn? Com gestionem el temps? I l’estrès? 
Com ens cuidem al Guinardó?  
Amb servei d’acollida a infants. 
Per a fer-ne us cal inscriure’s prèviament enviant un mail a imes@qsl.cat abans del 
14/5. 
 

19:30 h Impressió 3D | Càpsula del Raconet 
Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113.  
Iniciació al món 3D: aprèn com funciona i per a què serveix una impressora 3D. 
Imprimirem alguns objectes de prova. A càrrec de Tangencial. 
 
Les càpsules del Raconet són sessions gratuïtes de dues hores, on es tracten temes 
concrets. Les places són limitades i cal reservar plaça a la recepció del Centre Cívic 
Guinardó, o per Internet 
 

DIVENDRES, 18 MAIG DE 2018 
  
17:45 h Lletra petita - El racó dels pares. Què llegim?: "A bailar!", a càrrec de Virginia Martínez 

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. 
Amb la col·laboració de: Can Nadó, Grup de criança del barri de Can Baró 
Sala infantil 

  
20:00 h Guinardó a escena | Utzbach | Anna Garreta i Quim Vilagran 

Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113. 
Peça de cos i veu en procés de creació que parteix d’una adaptació del text de l’obra El 
comediant de Thomas Bernhard. Bruscon i la seva família arriben molt cansats al poble 
d'Utzbach per representar la seva obra de teatre, La roda de la història. Quan Bruscon 
descobreix la misèria del lloc on ha anat a parar i veu les condicions deplorables de la 
sala on ha de representar la seva obra mestra, comença a despotricar contra tot i 
tothom, en definitiva, contra la història i la vida que l'ha condemnat a ser qui és. 
Amb Anna Garreta i Quim Vilagran 
Teatre físic. 30 minuts. Gratuït 
Obra de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb els autors sobre el procés de creació. 
Entrada gratuïta. 

  
20:30 h Guinardó a Escena | Más allá del cuerpo | Companyia La Isla 

Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113. 
Hi ha la dansa vergonyosa dels que encara no accepten el contacte entre els cossos 
com el més natural dels moments; la dansa lliure, on ens trobem amb l’alegria d’un 
ball sense preocupacions, i després, hi ha la dansa perfecta, la que tots somiem i que 
rares vegades tindrà lloc. Però hi ha quelcom en cada dansa, cada una té alguna cosa a 
dir i amb cada una diem el que les nostres paraules no tenen el valor d’expressar. 
Companyia La Isla 
Dansa creativa. 30 minuts. Gratuït 
Obra de creació pròpia. En finalitzar, diàleg amb els autors sobre el procés de creació. 
Entrada gratuïta.  
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EXPOSICIONS 

 
 

• Del 2 de maig a l’1 de juny Exposició: Workers  
Casal de barri Can Baró. Carrer de Josep Serrano, 59.  

 
• Del 2 al 29 de maig Exposició: La màgia de la dansa 

Centre Cívic la Teixonera. Carrer d'Arenys, 75. 
 

• Del 2 al 29 de maig Exposició: CONEGUTS DESCONEGUTS 
Centre Cívic la Teixonera. Carrer d'Arenys, 75. I altres localitzacions del barri del 
territori. 

 
• Del 4 al 14 de maig Exposició: “Sol, Solet” 

Casal d’Entitats Mas Guinardó. Plaça de Salvador Riera, 2. 
 

• Del 3 al 22 de maig Exposició | $ GLORIA $ | Margalef 
Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113. 

 
• Del 3 al 22 de maig Exposició | Lazos invisibles | Daniele Lipari 

Centre Cívic Guinardó. Ronda del Guinardó, 113. 
 

• Del 7 al 27 de maig Esposició: Els secrets del cinema  
Centre Cívic Carmel. Carrer Santuari, 27. 
 

• Del 7 al 21 de maig Exposició del concurs de cartells Alícia Gascón i Castelló de la F. M. 
del Guinardó 
Casal d’Entitats Mas Guinardó. Plaça de Salvador Riera, 2. 
 

• Del 8 de maig a l’1 de juny Exposició: "Del mar a la muntanya", d'Elena Camacho 
Casal d’Entitats Mas Guinardó. Plaça de Salvador Riera, 2. 
 

• Del 14 al 24 de maig Exposició de les obres presentades al "1r Concurs de pintura 
ràpida del Guinardó" 
Casal d’Entitats Mas Guinardó. Plaça de Salvador Riera, 2. 

 

 


