
ORGANITZAT PER:

ASSOCIACIÓ DE FESTES TAXONERA-MAS FALCÓ-PENITENTS
AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTES D’HORTA-GUINARDÓ I GRÀCIA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
ACA Taxonera

Aigües de Barcelona
Assemblea de Joves Taxonera

Associació de Dones Mas Falcó - Penitents
Associació de Dones Taxonera - Penitents

Associació de Veïns Taxonera
Barnajocs

Bombers de la Vall d’Hebron - Taxonera
Casa Ronald McDonald

Casal de Gent Gran Penitents
Centre Cívic Teixonera

Centro Cultural Andaluz La Taxonera
Diables del Barri de Sant Antoni

Esplai Sant Cebrià
Federació: Associació d’Entitats La Bòbila -Taxonera

Fundació La Roda
Grallers de Sant cebrià

Menjador Social Sant Cebrià
Mercat Vall d’Hebron - Taxonera

Penya Barcelonista Teixonera
Tokael 3

Taller de Cultura

11 DE JUNY
Dilluns

Campionat de Petanca
11.00h · C. G.G. Penitents

Av. Vall d'Hebron, 76

12 DE JUNY
Dimarts

Campionat de Dòmino
17.00h · C. G.G. Penitents

Av. Vall d'Hebron, 76

13 DE JUNY
Dimecres

Campionat de Guiñote
17.00h · C. G.G. Penitents

Av. Vall d'Hebron, 76

Campionat Canastra
17.30h · Associacio Dones

Mas Falcó - Penitents
C/ Veciana, 2

14 DE JUNY
Dijous

Festa Aniversari
17.00h · C. G.G. Penitents

Festa de l'Aniversari amb berenar del
Casal de Gent Gran Penitents.

J. Portes Obertes Bombers
17.30h · Bombers Vall D’Hebron
Vine-hi i veuràs on i com treballen els 

bombers!. Màxim 50 persones.
Inscripcions al CC Teixonera de l'1 al 7 

de juny o fins que no hi hagi més places.

15 DE JUNY
Divendres

Ping Tapa Pong
16.00h · Casa Taxonera

C/ Besós, 17
Campionat de Ping-pong per edats 
acompanyat de concurs de tapes 
artesanes. Porta les teves pales i/o

les teves tapes!
Organitzat per l’asamblea de Joves de la 

Taxonera i l’Esplai Sant Cebrià

Casa Ronald McDonald
17-20h · Passeig Vall d’hebron, 59

Jornada de Portes obertes.
Vine a conèixer la Casa Ronald

McDonald, una llar fora de la llar per a 
famílies amb nens amb malalties de 

llarga durada que venen a la nostra ciutat 
a rebre tractament mèdic.

Festa Tallers en acció
17.30h · Pl. Herta Frankel

Els tallers del Centre Cívic surten al 
carrer. Cloenda de fi de curs.

Cinema a la Fresca 
22.00h · Pl. Vall d’Hebron

Passi de curts de la productora del barri 
OZZYPIUNTUR i passi de la pel.lícula: 

JUMANJI, BIENVENIDOS A LA JUNGLA 
(2017), de Dwayne Johnson, Jack Black 

i Karen Gillan. Gratuït. Hi hauràn 200 
cadires i servei de bar i crispetes.

16 DE JUNY
Dissabte

Diada de l’Esplai Sant Cebrià
10.00h · Pl.Herta Frankel

Tallers i música amb Tokael 3. Amb la 
participació i ball de la Geganta del barri.

Portàtil en Moviment
10.30-13.30h · C.Cívic Teixonera

C/ Arenys, 75
Workshop a càrrec de'Elena Schisano, 

performer, creadora escènica, professo-
ra de dansa contemporàniai Dansa 

Moviment Terapeuta.

Portes Obertes de la Parròquia
12-14h · C/ Arenys, 65
Menjador Parroquial, banc

d'aliments i rober

TaxoRevolution
18.00h · Pl.Vall d’Hebron

Un any més ens tornem a trobar per 
compartir la festa jove  amb el barri. Una 

nit per a joves, mitjans i grans on no 
faltaran bandes locals, productes 

artesans i molt més!

17 DE JUNY
Diumenge

Matinal Flamenca
11.30-13.45h · C.Cívic Teixonera

C/ Arenys, 75
Amb LAS REVUELOS, CASINA,

SONDETACON, JALEO, ZAMBRA,
dirigit per VERO i el transformista NELY.
Rumbas i Pasodobles organitzats pel

C.C. Andaluz La Taxonera.

Festa 12è Aniversari (1º)
12.00h · C/ Veciana, 2

Festa 12è Aniversari de l'Associació de 
Dones Mas Falcó - Penitents

Paella Popular
14.15h · Pl.Vall d’Hebron

Caldrà haver comprat el tiquet prèvia-
ment (Fins exhaurir existències)

Preu: 10 €.
En finalitzar el dinar és farà el sorteig del 
premi dels Comerciants de la Taxonera i 

farem un bingo popular.

Festa 12è Aniversari (2º)
16.30h · Pl.Vall d’Hebron

Festa 12è Aniversari de l'Associació de 
Dones Mas Falcó - Penitents,

amb activitats musicals i xocolatada.

BARNAJOCS
17-22h · Casa Taxonera

C/ Besós, 17
Jornada de Portes Obertes amb jocs de 

taula i d'enginy per adults.
Aforament limitat.

Correfoc fi de Festes
21.45h · Circuit pel Barri

Correfoc de final de festes amb la Porca 
i els Diables de Sant Antoni.

Inici: Plaça Herta Frankel.
Final: Plaça Vall d'Hebron, amb gran 

mascletà final.

TEIXONERA-MAS FALCÓ-PENITENTS

ORGANITZAT PER:

Associació de festes Taxonera-Mas Falcó-Penitents 

Ajuntament de Barcelona

Districtes d’Horta-Guinardó i Gràcia

8 JUNY - 17 JUNY

Posant Color

FESTA MAJOR

2018



Veïnes i veïns de la Teixonera, Mas Falcó i Penitents,

Alegria, que és Festa Major! Venen dies de germanor entre barris i 
bona sintonia entre la gent. Del 8 al 17 de juny estarem de

celebració. I cal, un any més, agrair a totes les persones, les 
entitats i les associacions que treballen per fer-ho possible. Sense 
elles no es podria viure aquests dies de gresca, cultura i gaudi de 

l’espai públic.

Aquest any, a la Festa Major hi trobareu tota una sèrie d’activitats 
com concerts, trobades gastronòmiques amb el tan celebrat 

Taxotapa, correfocs, tallers, campionats de jocs de taula,
exposicions o competicions esportives. Segur que, un any més, 

comptarà amb la participació de públic de totes les edats.
La Festa Major ens dona dies d’alegria, festa i participació veïnal 

en les nombroses activitats que s’han preparat. Per això, us 
animem a tots els veïns i veïnes a gaudir d’aquesta celebració tan 

única i a fer-ho amb la vostra gent més propera.
Visca la festa major!

 
Mercedes Vidal
Regidora d’Horta-Guinardó

Eloi Badia
  Regidor de Gràcia

8 DE JUNY
Divendres

Jornada de Portes Obertes
17-19h · Casal Infantil Teixonera

C/ Arenys, 75
El casal obre la porta de la sala de la 
ludoteca perquè puguis venir a jugar 

amb el/la teu/va fill/a.
Està destinat a infants de 3 a 8 anys, els 

quals hauran d'estar acompanyats
en tot moment d'un adult.

Activitat infantil
17.30h · Pl. Vall d’Hebron

Gran actuació infantil amb el grup 
ENCARA FAREM SALAT. Amb la

col.laboració de la Roda

Inici festes - Pregó
18.30h · Pl. Vall d’Hebron

Pregó d'inici festes a càrrec de MANEL 
POUSA "EL PARE MANEL".

Sopar de veïns i veïnes
21.15h · Pl. Vall d’Hebron

L'organització posa la infraestructura, la 
música i la beguda. Els veïns han de 
dur-hi el menjar, la gana i el desig de 

compartir una bona vetllada. Aforament 
limitat quant a taules i cadires.

Ball Festa Major
23.15h · Pl. Vall d’Hebron
Amb l'orquestra ROUTE 66.

A la mitja part hi haurà un bingo popular.

9 DE JUNY
Dissabte

Trobada de Puntaires de
l'Associació de Dones
Taxonera - Penitents

10.00h · Pl. Vall d’Hebron

Festa d’Aigües
11-13.30h · Pl. Cosmos

Vols transportar aigua sense perdre'n ni 
una gota? O jugar amb tauletes

interactives i superar tots els nivells del 
cicle de l'aigua. Aigües de Barcelona et 

porta un munt de jocs a la Festa 
d'Aigües. Si tens entre 3 i 12 anys,

vine a jugar-hi! T'hi esperem.

MercaTaxo
11-20h · Passeig Vall d’Hebron

(Entre quiosc i el Mercat)
Mercat d'art, artesania, segona mà, 

consum conscient, ecológic i de
proximitat, reciclatge e intercanvi. Un 

punt de trobada entre artistes, artesans i 
veïns i veïnes del barri. Un mercat per 
donar-li una segona oportunitat a allò 

que ja no es necesita. Més informació:
www.mercataxo.lataxonera.com

Ball al Mercat
12.00h · Mercat Vall d’Hebron

El mercat us convida a ballar
la cançó de la Tribu "Hombre Lapa"

de la mà de la PAQUI CASTILLO

PROGRAMA D’ACTIVITATS
DEL 8 AL 17 DE JUNY

Coro Rociero
12.30h · Pl. Herta Frankel

Actuació del Coro Rociero VOCES DEL 
ROCIO. Organitzat pel Centro Cultural 

Andaluz La Taxonera

Botifarrada Popular
13.00h · Pl.Herta Frankel

Fins exhaurir existències.

Tarde Flamenca
18.30h · Pl. Herta Frankel

Festa Flamenca, amb LAS REVUELOS, 
CASINA, SONDETACON, JALEO, 

ZAMBRA, i la profesora VERO,
organitzada pel Centro Cultural Andaluz

La Taxonera.

Gran Ball Festa Major
23.15h · Pl. Vall d’Hebron

Gran ball de festa major amb la fantàstica 
orquestra: SABOR SABOR.

10 DE JUNY
Diumenge

TaxoClàssics
9-13h · Circuit pel Barri

Desfilada de vehicles clàssics pels barris 
de la Taxonera, Mas Falcó i Penitents. 

Concentració d'inici a partir de les 9 h a 
l'Av. Coll i Alentorn. Exposició final a la 
mateixa avinguda un cop finalitzada la 

desfilada. Més informació a:
www.clasicos.lataxonera.com

Fútbol Sala
9.30h · Escola Pare Poveda

Av. Vallcarca, 220
Partits de fútbol sala amb els equips de 

l'Ass. Esportiva Sant Cebrià

Festa Barcelonista
10-14h · Pl. Vall d’Hebron

Festa de celebració del XXVI aniversari 
de la Penya Barcelonista Teixonera amb 
ball de Zumba amb PAQUI CASTILLO, el 
pallasso Dr. SAPASTRE i l'actuació del 

grup de Cantareiras Galegas
NAMORALA.

Paella de la Penya
14.15h · Pl. Vall d’Hebron

Caldrà haver comprat el tiquet prèvia-
ment (Fins exhaurir existències)

Preu: 10€.
Desprès del dinar hi haurà

un bingo popular.

Animació Musical
17.00h · Pl. Vall d’Hebron
Animació musical amb el grup
LOS PIRATAS RUMBEROS.

Exposició Memòria Històrica del 
Barri

17.00h · C.Civic Teixonera
C/ Arenys, 75

Exposició de la Memòria Històrica del 
barri: Recull de records realitzat

col.lectivament pels veïns i veïnes del 
barri, amb fotografies i material

audiovisual sobre la història d'un dels 
espais més emblemàtics de la Taxonera. 
Organitzada per l'Assemblea de Joves 

Taxonera.

Cantada Havaneres i Rom
19.00h · Pl.Vall d’Hebron

Havaneres amb el grup
BARCA DE MITJANA i rom cremat. 

Patrocinat per Taller de Cultura.

GENERAL

Exposició Fotografica
Del 7 al 17 de Juny

C.C. Teixonera
RACONS SOTA EL SOL, a càrrec de 
Francisco Palomares, fotògraf aficionat 
membre d'AFOSAC. El dia 7 a la tarda 

es farà un piscolabis d'inauguració.

Comerç del Barri
Del 28 Maig al 11 de Juny

3 premis de 100 € en vals de compra. 
Demana i omple la teva butlleta a les 
botigues associades a Comercians 

Teixonera del 28 de maig a l'11 de juny. 
El sorteig és realitzarà el 17 de juny a la 

Plaça Vall d'Hebron. Participa!

Taxo Tapa
Del 8 al 17 de Juny

6è recorregut gastronòmic per diferents 
bars i restaurants del barri. Sorteigs  

entre els participants que hagin fet el 
recorregut i votat la millor tapa.

Més informacions al Centre Cívic, 
comerços del barri i als bars i

restaurants participants.

Entitats
Del 8 al 17 de Juny

Trobareu en diferents espais, carpes 
informatives de l'Associació de Veïns de 

la Teixonera i de la Federació
Coordinadora d'entitats de la Bòbila - 

Taxonera.

Buenas, bienvenidos 
a la fiesta ilegal 

si no estás invitado 
tú también puedes pasar 

pasa ya, pasa ya, pasa ya…
(Fiesta Ilegal - Strombers)

Vamos decididos a pasar este día,
con gran alegría y con buen humor.

la gente sonríe cuando ve que pasamos
y que gritamos: ¡Viva la vida y arriba el amor!

(Aire de Fiesta – Karina)

Amanida de disbauxa marinada, arròs caldós amb seny embogit, filet de rauxa torrada amb 
trompetes de la mort, un polsim de solidaritat amb vainilla i ametlles, tres grams de somriures 
farcits d’alegria i uns postres amb molta marxa, és el menú que us oferim per aquest 2018.

Des de l’Associació de Festes Taxonera – Mas Falcó – Penitents, hem estat treballant amb 
tenacitat preparant el programa que teniu a les vostres mans.

Us convidem a que el gaudiu i viviu amb la màxima passió, a que participeu amb la millor 
convivència ciutadana, a que allibereu el vostre esperit  i, amb més força i empenta que mai, 

balleu, correu, jugueu i us divertiu amb els vostres veïns i veïnes, filles i fills i grans i petits, 
dones i homes; a tots els 11.589 veïns i veïnes del barri de la Taxonera, homes i dones de la 

ciutat de Barcelona, us esperem del 8 al 17 de juny a la festa major del nostre barri!

Ban:


