
Veïnes i veïns del Baix Guinardó,

Ha arribat el moment més especial de l’any, 
la Festa Major. De nou, la festa us brinda 
l’oportunitat de compartir el barri entre totes 
les persones que hi viviu. Del 7 al 9 de juny 
l’espai públic tornarà a transformar-se en un 
lloc festiu gràcies a les diverses activitats que 
la comissió organitzadora ha preparat. N’hi ha 
per totes les edats, des d’espectacles infantils 
i xocolatades al correfoc o el clàssic ball, entre 
moltes altres.

Cal felicitar totes les persones que participen 
en l’organització de la Festa Major per la feina 
que porten a terme i encoratjar-les per conti-
nuar treballant amb l’objectiu de seguir fent 
créixer socialment el Baix Guinardó.

Visca la Festa Major!

Districte d’Horta-Guinardó

7, 8 i 9 DE JUNY 
DE 2019

FESTA 
MAJOR
DEL BAIX
GUINARDÓ



 DIVENDRES, 7 DE JUNY 

PLAÇA ALFONS X (ZONA PETANQUES)

17:00 h 
Espectacle infantil “Batibull de festa major”. 
Un espai de benvinguda, trobada i comunicació per 
a tothom.
Animació i xocolatada per als infants a càrrec de 
l’Associació de Veïnes i Veïns del Baix Guinardó. 
(sense gluten i sense lactosa)

18:30 h 
El pregó

19:30 a 21:30 h 
Sardanes i taller posterior, a càrrec del Club de 
Sardanes del Casal de Gent Gran del Baix Guinardó.

22:00 a 00:00 h 
Actuacions musicals amb diverses grups: 
Moldevitas (rumbes) Cover Grup

 DISSABTE, 8 DE JUNY 

AL PARC DE LES AIGÜES (ZONA LOCALS SOCIALS PETANCA)

09:30h 
II Campionat de dòmino Baix Guinardo organitzat 
pel casal de gent gran del Baix Guinardó i 
l’Associació de veïnes i veïns del Baix Guinardó.

PLAÇA ALFONS X (ZONA PETANQUES)

12:00 a 14:00h 
Marató de country a càrrec d’Equip Country i 
organitzat per la Drecera

15:00h 
Dinar popular gratuït patrocinat per 
Supermercats Consum i Associació de Veïnes i 
Veïns del Baix Guinardó

18:00 a 19:00h 
Actuació musical a càrrec de l’Aula de Estudios 
musicales “Si Bemol” Un moment dedicat al 
jovent.

19:00 a 20:00h 
Actuació de Zumba amb participació del públic 
a càrrec de Oki Dance.

20:00 a 21:00h 
Grup de solistes cantaires a càrrec del Casal de 
Gent Gran del Baix Guinardó

21:00 a 22:30h 
Actuació musical amb The Park Band

22:30 a 01:00h 
Gran ball de nit amb el grup Almas Gemelas
     

 DIUMENGE 9 DE JUNY 

PL. ALFONS X (ZONA PETANQUES)

9:30 a 11:00h 
Sardinada popular gratuïta patrocinada per 
Peixateria Gines i la col·laboració del Club 
Petanca Alt Guinardo i veïnes i veïns .

11:00 a 12:00h 
Festa de l’escuma. Recorda portar banyador i 
ulleres de piscina.

12:00 a 14:00h 
Jornada Castellera, amb els castellers de la Vila 
de Gràcia.

17:30 a 20:00h 
Actuacions dels Tallers i grups d’Arts 
Escèniques del casal de gent gran del Baix 
Guinardó.

• Grup de Country
• Ball en Línia A i B
• Ball en Línia Avançat
• Ballaruka
• Ball en Línia Dinàmic

18:00 a 19:00h 
Taller infantil de diables a càrrec de les Fures de 
Can Baró.

20:00 a 22:00h 
Cantada d’havaneres amb el grup Mar Brava. 
Amb cremat i pastes.

22:00 a 23:00h 
Final de festa amb el correfoc Les Fures de Can 
Baró. Recorregut: Ronda Guinardó davant de la 
Seu del Districte fins la Ronda Guinardó- carrer 
Camèlies i tornada per la Ronda Guinardó fins a 
la porta del Parc de les Aigües.

XXX FESTA MAJOR 
DEL BAIX GUINARDÓ
7, 8 i 9 DE JUNY DE 2019

NOVETAT! La festa enguany tindrà un punt 
lila, on s’oferirà informació i assessorament a 
les possibles víctimes d’agressions sexistes. És 
una iniciativa de l’Associació de Veïnes i Veïns i 
la comissió de gènere del Casal de Gent Gran.


