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Propers Consells de Barri
El Consell de Barri és un espai de trobada entre els veïns i veïnes, les associacions i el Districte, on el barri és el
protagonista. El „Pla de Futur‟ que es presentarà i s‟aprovarà en aquests Consells, serà el document guia que marcarà les línies sobre com es vol que sigui el barri en el futur.
Podreu consultar el Pla de futur del barri a l‟adreça web www.bcn.cat/horta-guinardo/consellsdebarri
Tots els consells començaran a les 19 h. Els propers seran:
20 de gener de 2011 - La Vall d‟Hebron, al Casal de Barri de la Vall d'Hebron (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45)
25 de gener de 2011 - El Guinardó, al Centre Cívic del Guinardó (Ronda del Guinardó, 113-141)
26 de gener de 2011 - Can Baró, al Casal de Barri El Pirineu (Josep Serrano, 59-61)

Jornades de portes obertes Curs 2011-2012
El centres educatius de titularitat pública i concertats d‟Horta-Guinardó organitzen a l‟inici de l‟any jornades de portes obertes per a donar a conèixer les seves instal·lacions i característiques educatives. Pares i mares poden tenir
així més elements de judici al triar l‟escola bressol, infantil, primària, secundària o d‟educació especial per als seus
fills i filles.
Adjunt al correu amb que s‟envia aquest butlletí trobareu un pdf amb el calendari i dades de contactes de cada centre. També el podeu consultar al web del districte www.bcn.cat/horta-guinardó

Inauguració remodelació carrer Ceuta
Divendres 21 de gener, a les 16.45 h, començarà una festa popular al carrer de Ceuta per celebrar l‟acabament de
la remodelació d‟aquest carrer. Hi haurà tambors i la coral de l‟escola Virolai, xocolata desfeta, coca i moltes altres
sorpreses.
Aquesta actuació que afavoreix més els vianants i els recorreguts escolars ha suposat una inversió propera al mig
milió d‟euros. És una de les cinc obres previstes al segon pol de transformació del barri del Carmel, delimitat pels
carrers de Ceuta, Santuari i Llobregós i que té com a motor l‟arribada del metro a la cruïlla dels carrers Hortal i Batet
i la construcció de l‟aparcament de la plaça de Salvador Allende.
La millora de l‟accessibilitat d‟aquest carrer planteja dos trams d‟actuació amb diferent grau d‟intervenció. El tram
més proper a la plaça de Salvador Allende es farà amb caràcter més urbà, amb renovació del paviment i ampliació
de voreres. El tram més proper al Parc dels Tres Turons, i que dóna accés a l‟Escola Virolai, respecta el camí escolar convertint-lo en un passeig per a vianants, que és alhora un dels accessos al Parc dels Tres Turons.
Les obres inclouen el soterrament de les xarxes aèries de serveis, la renovació de l‟enllumenat públic i el clavegueram, així com la plantació de diferents espècies d‟arbrat amb reg automatitzat. La intervenció s‟ha completat amb la
col·locació de noves pilones, bancs, cadires i papereres.

S’inicien noves obres al districte
Han començat dues obres més al districte per millorar l‟accessibilitat i la circulació de vianants.
Al carrer de Lluís Sagnier entre Amílcar i Agregació es procedirà a remodelar la calçada i ampliar les voreres.
L‟actuació compren també la millora de l‟arbrat, la renovació del mobiliari urbà, la neteja de pintades i la renovació
de l‟enllumenat amb el soterrament de les línies aèries. Les obres finalitzaran al juny de 2011.
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Al carrer de l‟Arc de Sant Martí entre el carrer Llobet i Vall-llosera i el carrer Dalmau de Creixell, es remodelan calçada i voreres. També es procedirà a la millora de la xarxa de clavegueram i de l‟enllumenat amb el soterrament de
les línies aèries, a la renovació del mobiliari urbà, a la neteja pintades i a la plantació d‟una nova línia d‟arbrat. Les
obres finalitzaran al juliol de 2011.

Sessió informativa de les Subvencions 2011
El proper dimarts, dia 18 de gener, a les 19 h., a la sala Lluís Companys, a la Seu del Districte Horta-Guinardó, es
durà a terme una sessió informativa sobre les subvencions del 2011 a les entitats, que atorga l'Ajuntament de Barcelona.
Juanjo Sola, responsable del departament de l'Àrea de Participació i Sandra Pérez, de l'oficina tècnica, seran els
encarregats de donar la informació necessària per poder optar a aquestes ajudes. En aquest 2011, el període de
presentació de sol·licituds serà durant la primera quinzena de febrer.
Cal tenir en compte que demanar una subvenció serà més fàcil i ràpid a partir del 2011. L'Ajuntament ha introduït
millores que simplificaran el lliurament de documentació en el moment de la sol·licitud i escurçaran els terminis d'atorgament de les subvencions.
Les sol·licituds es podran lliurar al llarg d'un termini de 15 dies als punts de registre indicats a les bases o al Portal
de Tràmits si disposeu de signatura electrònica.
Amb aquesta finalitat, serà necessari presentar el formulari omplert i amb la signatura a totes les pàgines i la descripció del projecte al qual es destinarà la subvenció.
Un cop presentada la documentació, s'informarà de l'atorgament o la denegació provisional a través d'una única
publicació al BOP, així com de la documentació administrativa que cal esmenar en els propers 10 dies i les
al·legacions.

Record al Winnipeg
El proper dimecres, 19 de gener, a les 20 h, a la Sala Lluís Companys del Districte d'Horta-Guinardó, tindrà lloc l'acte rememoratiu “Winnipeg, el barco de la esperanza”, que recorda el trajecte rumb a Xile que van haver de fer més
de dos milers d'exiliats republicans espanyols en la immediata postguerra. L'acte constarà de la projecció d'un documental “Winnipeg, palabras de un exilio”, i l'espectacle poètic i musical Ensayo General, amb l'actuació dels actors Jaume Comas i Carles Sales, el cantautor Lucho Roa i el guitarra Eulogio Dávalos.
Era un divendres 4 d'agost del 1939 quan des de un petit port de Bordeus, un vaixell de mercaderies, el Winnipeg,
va salpar rumb a Xile amb 2.300 passatgers i 150 membres de la tripulació. Aquest vaixell, amb una capacitat només per 400 persones, es va habilitar pel Govern Republicà a l'exili per acollir aquests més de dos mil passatgers,
exiliats republicans espanyols, que havien d'evacuar el país amb l'objectiu d'encarar una nova vida.
Durant un mes, el vaixell va tenir la missió de traslladar aquests exiliats fins a Valparaíso (Xile), sota la responsabilitat de Pablo Neruda, que fou nomenat cònsol especial per als refugiats espanyols a Xile i que va viatjar amb aquest
vaixell de mercaderies. Els exiliats van arribar el 3 de setembre, i van ser acollits pel govern del president Pedro
Aguirre Cerdà. Una anècdota en aquesta creuada dels republicans espanyols és que l' aleshores jove metge Salvador Allende es va ocupar d'atendre els malalts que arribaven amb el vaixell.
Una odissea que afortunadament, i malgrat les circumstàncies, va acabar amb l'acolliment càlid del poble xilè per
aquests refugiats.

Celebració del 50è aniversari de l’escultura del Nen de la Rutlla
El divendres 28 de gener a les 17.30 h es celebrarà a la plaça del nen de la Rutlla el 50è aniversari de l‟escultura
que li dóna nom. Hi haurà activitats infantils, berenar i cant coral.
Un símbol del Guinardó
www.bcn.cat
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Tots els barris busquen espais o objectes que serveixin per expressar davant dels altres la seva personalitat, alguna
cosa que els identifiqui. L'elecció es fa d'una manera natural, fruit d'una coincidència espontània de les veïnes i dels
veïns. Els homes i les dones del Guinardó han sentit sempre una gran estimació per una escultura, que ha esdevingut el seu referent més universal: el Nen de la Rutlla. És una imatge fresca, ingènua, dinàmica, situada al centre del
territori i al cor de les persones. No ha canviat mai de lloc i, segons els tècnics de Parcs i Jardins, és una de les
obres al carrer que ha patit menys desperfectes de tot Barcelona. El veïnat, grans i petits, la respecten perquè se la
senten seva.
La inauguració
El dissabte 28 de gener de 1961, fa una cinquantena d'anys, tingué lloc la inauguració de l'escultura del Nen de la
Rutlla, situada a l'entrada del Parc del Guinardó. Fou una breu cerimònia emmarcada dins dels actes commemoratius de l'entrada dels Nacionals a Barcelona, feia 22 anys. El tinent d'alcalde d'Obres i Instal·lacions Municipals, Santiago Udina, a les onze del matí procedí al descobriment de la peça, obra de l'escultor Joaquim Ros i Bofarull.
Un any abans, l'Ajuntament de Barcelona i el Servei Municipal de Parcs i Jardins havien convocat un concurs per
seleccionar vuit escultures destinades a diverses places de la ciutat. L'alcalde Porcioles, nomenat el 1957, volia
donar una nova cara a las ciutat. Una de les guanyadores fou l'obra de Ros, que hi presentà un esbós amb el lema
"Rotllana". Al concurs hi concorregueren 128 projectes.
Els noms
Al llarg d'aquests cinquanta d'anys l'escultura ha tingut diversos noms, encara que molt similars. Va néixer amb el
nom en català "Rotllana", però durant els anys de la dictadura va ser coneguda popularment com el "Niño del Aro".
És curiós que va ser premiada per l'Ajuntament franquista amb un nom en català mentre que la parla popular la va
castellanitzar, potser pel fet de servir de referència a l'hora d'indicar un destí als taxistes. Amb la democràcia es
varen utilitzar altres denominacions, con "Nen del Cèrcol" o "Nen de la Rotllana", imposant-se finalment el nom de
"Nen de la Rutlla". El fet és que aquesta joguina infantil se la coneix amb diverses denominacions, depenent del lloc
geogràfic de Catalunya escollit.
Durant molts anys la plaça on es troba situada es digué Puig i Alfonso. Als primers anys del segle XXI es canvià i
passà a anomenar-se "Nen de la Rutlla". El nomenclàtor oficial reconeixia la manera popular de designar l'indret.
L'autor
Joaquim Ros i Bofarull (1906-1991) va néixer a Barcelona i es formà a l'escola de Bells Oficis amb el professor
Francesc d'A. Galí, i a París sota la direcció de Pau Gargallo. Fou un treballador incansable i es pot trobar la seva
obra escampada per tot Catalunya. Destaca el treball realitzat al cambril de Montserrat i a diversos llocs de Mataró,
així com a la façana de la Nativitat de la Sagrada Família, entre altres llocs. Les seves escultures es distingeixen per
l'estilització formal, hereves del noucentisme. Al llarg de la seva vida realitzà un important treball escultòric tant religiós com civil.
L'any 1987 es va poder veure junts l'escultor i la seva obra. Entre els dies 21 d'abril i 4 de maig, el Centre Cívic del
Guinardó acollí una àmplia exposició per retre-li homenatge. El diumenge, dia 10 de maig, en el marc de la Festa
Major del barri, se li oferí un reconeixement popular a l'aire lliure, molt a prop d'on es troba la seva obra. Ros de petit
va viure a Horta i allà començà a modelar figures amb el fang que extreia dels camps dels voltants. Els aires dels
turons del Guinardó els va respirar des de ben jove i, potser, l'inculcaren l'esperit artístic. No és estrany, doncs, que
una obra seva estigui en aquest barri.

Recital de Juan Carlos Mestre a De pensament, paraula i obra
Dijous, 20 gener 2011, a les 20 h hi ha un recital de poesia de Juan Carlos Mestre a la Biblioteca Guinardó-Mercè
Rodoreda, dins del cicle estable De pensament, paraula i obra amb la col·laboració de l‟Aula de Poesia de Barcelona i coordinat per Jordi Virallonga.
Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo, León, 1957). És poeta i artista visual. Té més d‟una vintena de llibres de
poemes publicats, entre ells Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo (Premio Adonais, 1985), La poesía ha caído
en desgracia (Premio Jaime Gil de Biedma, 1992), La tumba de Keats (Premio Jaén de Poesía, 1999) i La casa roja,
que va ser reconegut amb el Premio Nacional de Poesía (2009). La seva obra poètica escrita entre 1982 i 2007 ha
estat recollida a l‟antologia Las estrellas para quien las trabaja (2007). Ha editat nombrosos llibres d‟artista, en els
quals acompanya amb els seus gravats poemes d‟Antonio Gamoneda, Diego Valverde, Miguel Ángel Muñoz Sanjuán, Gonzalo Rojas, Jorge Riechmann, entre d‟altres.
www.bcn.cat
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Ara es pot fer ràdio i televisió al Barribook
En la seva segona etapa Barribook és un punt de trobada gratuït per a l‟expressió, un espai per explicar històries,
aprendre tecnologia, saber més del barri i conèixer gent. Es pot participar com a director, guionista, productor, editor, càmera, locutor, tècnic de so, presentador o corresponsal per a formar part de l‟equip d‟un programa de televisió
o ràdio propis.
Per saber més del projecte els interessats en participar-hi poden assistir a la sessió de presentació que es farà a
l‟Espai Jove Boca Nord el dissabte 29 de gener a les 10.30 h.
Ho organitza: Programa de Nous Veïns i Veïnes del Districte. Hi col·laboren elParlante i Boca Ràdio.

Exposicions al Centre Cívic Guinardó
SALA D‟EXPOSICIONS JAUME VALOR
Del 13 de gener al 25 de gener
Títol: Paisatges i marina
Exposició d'olis i aquarel·les de Blai Paredes
Inauguració: 13 de gener a les 19h30h
Del 27 de gener al 8 de febrer
Títol: XXX
Exposició que presenta el treball més introspectiu de l'artista Cristina Martin a través de diferents disciplines artístiques com la instal·lació, el vídeo i l'obra gràfica.
SALA D‟EXPOSICIONS STRIPART
Del 17 de gener al 28 de gener
Títol: BAJO CERO
Exposició de fotografia de Cristina Doménech
"BAJO CERO" es una sesión maratoniana de retratos realizada en 8 horas con mis amigos. Un trabajo global para
descenderlos a bajo cero, congelando este momento mágico que me une a ellos guardándolo para siempre. Sólo
decirles que gracias a todos."
http://www.crisdomenech.wordpress.com
Del 31 de gener a l‟11 de febrer
Títol: Planeta terra
Exposició de fotografies de David Lladó

Dilluns negres a la Biblioteca de Montbau - Albert Pérez Baró
La Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró, especialitzada en gènere negre organitza un taller de relat i conte amb
els recursos del gènere negre i la literatura d'enigma. S'explicarà quina estructura segueix, el desenvolupament i els
trucs per atrapar el lector. El taller serà fonamentalment pràctic, amb un mètode de treball cooperatiu.
A càrrec de Raul Argemí, escriptor de novel·la policíaca.
Durada: 8 sessions d'1h 30 min (12 hores) del 7 de febrer al 4 d‟abril de 2011 de 19 a 20.30 h
Cal inscripció prèvia. Quota d'inscripció: 20 €

VII Edició del Cicle de Teatre Social
El Centre Cívic Matas i Ramis inicia una nova edició del cicle de Teatre Social que, a partir del teatre pretén crear un
espai de reflexió i debat sobre diferents temes d‟interès social.

www.bcn.cat
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En aquesta setena edició la metodologia proposada continuarà sent la utilitzada fins ara i anomenada teatre fòrum.
Aquesta utilitza tot el potencial de les tècniques de l‟art dramàtic per generar un clima de complicitat amb el públic
assistent. Amb aquest enfocament, l‟espectador, a partir d‟un efecte d‟identificació vers al conflicte plantejat, pot
reflexionar sobre elements de la seva vida quotidiana i generar així debats enriquidors. El públic, doncs, esdevé una
part fonamental de l‟obra fugint del tradicional rol de l‟espectador que consumeix i mira passivament.
D‟aquesta manera passa a convertir-se, moltes vegades, en actor-actriu i/o director-a de la peça representada, interactuant amb el guió i els propis actors, i proposant canvis d‟enfocament,
Provant en directe les noves propostes d‟actuació sobre el conflicte plantejat,i inclús convertint-se en actor. En
aquesta setena edició del cicle de Teatre Social continuem amb la línea marcada des de fa uns anys proposant com
a eix temàtic que vertebri les sessions, un fil conductor que doni cohesió i sentit a les peces teatrals que es duran a
terme. Enguany el fil conductor girarà al voltant de Les decisions, de com aquestes ens marquen d‟on venim i cap
on anem. Reflexionar sobre aquestes qüestions tant primordials, com els “per què” d‟aquestes tries, pot resultar molt
enriquidor.
L'obra del 28 de gener (a les 19.30 h) és Una pedra a la sabata: Vivim en una societat cada vegada més estressada
i sense temps, on no estar dins dels patrons establerts comporta un gran risc d‟exclusió social. La diferència dins
dels paràmetres acceptats com a normals fa que cada vegada més persones es trobin relegades a no poder desenvolupar les seves habilitats amb els mateixos drets que la resta.

Que corri la sang
Durant els dies 14 i 15 de gener, entre les 10 del matí i les 9 del vespre, tindrà lloc a Barcelona la Marató de sang.
Sota el lema “Que corri la sang”, Barcelona vol aconseguir unes 1.500 donacions en dos dies.
Les donacions es poden fer:
A l‟Edifici Cotxeres del Palau Robert (passeig de Gràcia, 107)
Als centres fixos de donació de Barcelona situats als hospitals de la Vall d‟Hebron, Sant Pau i Clínic
Per col·laborar-hi, només hem de complir amb unes condicions bàsiques:
Presentar un bon estat de salut
Tenir més de 18 anys
Pesar 50 quilos o més
En cas de ser dona, no estar embarassada

Entitats
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Comunicació corporativa i relacions ciutadanes. Tel. 93 553 78 30. comunicacio@santpau.cat
Cicle de conferències 2010-2011: La Medicina al teu abast
De 18.30 a 20 h. Entrada lliure i gratuïta
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Sales polivalents · 2a planta del Bloc A · Carrer Sant Quintí, 89
Metro: L4 Guinardó / Hospital de Sant Pau. Bus:192 - B22
20/1/2011: Què ens creiem d’Internet quan es parla de salut? a càrrec de Clara Juandó, Adjunta Direcció
d‟Infermeria. Gestió del coneixement i recerca. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; i de Miguel A. Mayer, Director
Departament de Web Mèdica Acreditada. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Círculo Artístico Sinatrahem
Premi al millor aparador i el millor pessebre del barri del Carmel a Perfumeríes La Balear i el sr. Miguel Angel Sierra Ordoñez.
L'Associació de divulgació Artística Social, de recent actuació al barri del Carmel va premiar el passat 22 de desembre, en un programa en directe des de la cafeteria dinopan a través de Radio Horta Guinardó 91.7fm, al millor
pessebre i la millor decoració comercial.
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Perfumeria i cosmètica LA BALEAR va ser el comerç premiat pel seu innovador aparador i el Sr. Miguel Sierra Ordoñez amb una llarga tradició pessebrista va ser la persona premiada al millor pessebre del barri.
Un jurat aliè a l'associació compost per una fotògrafa artística, una decoradora i un tècnic en marqueting, van ser els
encarregats d'avaluar estrictament els aspectes artístics de gairebé un mig centenar de creacions.
Amb aquest esdeveniment l'associació pretén apostar per la recuperació de la tradició pessebrista i el foment de la
decoració comercial com a recurs artístic.
Diferents mitjans de comunicació van fer ressò d'aquest esdeveniment, juntament amb els col·laboradors Area de
Guissona, La copisteria del Carmel, Caixa Mar, Radio Horta Guinardó i Dinopan.
http://www.btvnoticies.cat/2010/12/23/premi-per-al-millor-aparador-i-el-millor-pessebre-del-carmel/

Associació de comerciants Cor d’Horta i Mercat
Passatge Vila i Rosell, 8, 93 429 07 31 info@corhorta.com
Inscripcions a la Gran Rua de Carnaval Cor d'Horta i Mercat pels carrers d'Horta i Pl. Eivissa
Aquest acte constarà d‟un cercavila pels carrers del barri i un fi de festa a la Plaça Eivissa on s‟entregaran els premis en vals de compra,per a les millors comparses
Bases de participació
La rua es celebrarà el dissabte 05 de març de 2011 a les 18h. Tant el lloc de concentració com el recorregut de la
rua estan per confirmar i poden variar en funció de causes de força major.
Condicions per participar: Tothom pot participar a la Rua de Carnaval d‟Horta. Tanmateix hi ha diferents possibilitats
de participar: amb opció de premi i sense premi. En tot cas tots els participants hauran de seguir les ordres de
l‟organització i de la guàrdia urbana, sobretot al finalitzar la Rua. Per participar amb opció a premi, caldrà que el
grup ompli la inscripció que podreu trobar a la pàgina web del Cor d‟Horta a partir de gener 2011,
www.corhorta.com, o a la oficina del Cor d‟Horta i Mercat.
Participar sense concursar: Les persones que vulguin simplement desfilar sense opció a premi, ho podran fer. Tot i
que no caldrà que s‟inscriguin com a comparsa, hauran de comunicar-ho a la organització per tenir-los en compte, i
desfilaran darrera d‟una de les carrosses de la organització.
Concursar amb opció a premi:
- Es considera comparsa un grup mínim de 8-10 persones amb una disfressa igual o que faci referència a un mateix
tema.
- Les comparses poden anar amb o sense vehicle.
- Les comparses que vagin amb vehicle, hauran de portar un aparell extintor de focs. Així mateix queda prohibit
emprar qualsevol tipus de pirotècnia i/o efectes especials que suposin la utilització de foc i/o aigua. En tot cas hauran de complir la normativa vigent en matèria de circulació (ITV, assegurança i permís de circulació) i a més tenir
una assegurança de responsabilitat civil. L‟organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas
d‟accident, danys materials o personals en cas de que es porti vehicle. S‟haurà d‟informar amb antelació de les característiques del vehicle a la organització per que es pugui donar el vist i plau.
- En cap cas es podrà llençar aigua ni cap objecte que pugui fer mal. Tampoc podrà exhibir-se cap tipus d‟al·lusió i
propaganda política. En cas d‟utilització de publicitat comercial haurà de ser el més discreta possible.
- El Jurat està format per un grup de representants de l‟entitat Festa 1 Carnaval, per la Federació de Comerç Cor
d‟Horta i per professionals relacionats amb entitats culturals del barri.
- Els premis es faran efectius al finalitzar la Rua el mateix dissabte 05 de març de 2011. Per optar als premis es
tindrà en compte: la temàtica original, l‟elaboració artística, i l‟actuació de grup. La millor puntuació de cada característica s‟emportarà el primer, segon i tercer premi.
- La informació sobre els premis i la quantitat dels mateixos en vals de compra, la podreu conèixer a partir de gener
a la oficina del Cor d‟Horta i Mercat: 93 429 07 31.
- Els participants a la rua, hauran de dur obligatòriament un distintiu d‟identificació exposats visiblement que facilitarà la organització al realitzar la inscripció
- L‟organització es reserva el dret de no autoritzar la participació a la Rua, en cas de no complir algunes d‟aquestes
exigències, podrà fer qualsevol canvi si ho considera oportú.
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Calendari d’activitats
Del divendres 14 de gener al divendres 4 de febrer
Exposició: L'esport al servei del desenvolupament i la pau
A la Biblioteca Carmel-Juan Marsé
Del 14 de gener al 4 de febrer A la planta -1

Divendres 14 de gener
20 h

1 Jam Sessió
A l‟Espai Jove Boca Nord.
L‟Alfons i el Frik són els músics que obriran la 1a Jam Sessió de l‟any a l‟Espai Jove Boca Nord.
Tots els joves i adolescents, menors de 18 anys, podran gaudir d‟aquest concert, que ja s‟ha consolidat a l‟entitat. L‟entrada és lliure i gratuïta. Les Jam Sessions són un dels cicles propis del centre
Boca Nord. Se celebren tots els primers divendres de mes.

Dissabte 15 de gener
17 h

Cinema: Toy Story 2 i Gardfield 2
Als Lluïsos d'Horta. Feliu i Codina, 7-9

18 h

Concurs de pintura Infantil i Juvenil
Als Lluïsos d'Horta. Feliu i Codina, 7-9
Concurs de pintura a témpera en paper DIN A3. Categories: Preescolar Primària 1er cicle (1er, 2n i
3er) Primària 2n cicle (4t, 5è i 6è)Juvenil No cal inscripció prèvia.

20 h

Festival Silenciós
A l‟Espai Jove Boca Nord
Festival multi artístic: curtmetratges, dansa tribal, teatre Una tarda nit, per a la llengua de signes.
TALLER d‟iniciació a la llengua de signes (per a públic oient)
DANSA TRIBAL: companyia INSÒMNIA
CURTMETRATGES: Signes d‟amor (Daniel Herrero)

21 h

Jazz als Lluïsos amb Trio Chikiboom Quintet
Als Lluïsos d‟Horta. Feliu i Codina, 7-9
Vespres de Jazz amb el Trio Chikiboom Quintet. Txell, veu contralto, Anne, veu
Soprano, Aude, veu soprano, Henry, contrabaix i Carles, bateria.
Entrada + Copa de Cava: 8 euros.
Col·labora Caves Sumarroca
Damunt de l'escenari, les tres cantants d'El Trio Chikiboom recorden actrius com Rita Hayworth,
Grace Kelly o Veronica Lake. Sentir-les cantar fa pensar en formacions com The Boswell Sisters o
The Andrew Sisters. Amb vestits de nit o uniformes militars, el tercet format l'any 2007 a Barcelona
per una catalana, una canadenca i una francesa, es presenta amb una estètica i un repertori dels
anys 30 i 40, amb temes de jazz i swing cantats a capella.
En aquesta ocasió actuaran en format quintet, acompanyades d'un contrabaixista i d'un bateria. Ja
sigui per la seva posada en escena, per la interpretació teatral de les lletres, pels passatges amb
scat (imitació d'instruments amb la veu), o per la interacció amb el públic, els seus directes sempre
són plens de frescor i espontaneïtat. Tres veus que es confonen en una i traslladen el públic a l'època daurada del cinema i la música nord-americana.

Diumenge 16 de gener
12 h

Teatre infantil als Lluïsos d'Horta
Als Lluïsos d‟Horta. Feliu i Codina, 7-9
Teatre infantil: Operació Domestica, el Planeta es Casa Teva Matinal de teatre
infantil a càrrec de la companyia Entresol Entertainment Venda d'entrades anticipada al café.

17:00 - 20:00 Cinema: Toy Story 2 i Gardfield 2 als Lluïsos d'Horta
Als Lluïsos d‟Horta. Feliu i Codina, 7-9
Cinema: Toy Story 2 i Gardfield 2
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Dilluns 17 de gener
20 h

Exposició de fotografia "Bajo cero"
Al Centre Cívic Guinardó, Sala Stripart.
Del 17 de gener al 28 de gener
Títol: BAJO CERO Exposició de fotografies de Cristina Domènech
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h Dissabtes de 10 a 14 h i de 16.30a 20.30 h

Dimarts18 de gener
11. 30 h

Presentació del calendari amb nus solidaris de l’Eix Comercial Cor d’Horta i Mercat
Al Passatge Vila i Rosell, 8
Els comerciants de l‟Eix Comercial Cor d‟Horta i Mercat presentaran el calendari solidari protagonitzat per les imatges de 30 botiguers despullats. La iniciativa pretén recaptar fons per al menjador públic “El Caliu” de la Parròquia Sant Joan d‟Horta.
Per preparar les imatges que il·lustren cada un dels mesos del calendari, el fotògraf Ramon Josa ha
realitzat les fotos d'estudi dels comerciants voluntaris, 8 homes i 24 dones, en una iniciativa sense
precedents en el col·lectiu de botiguers de Barcelona. Els comerciants i les comerciantes, han posat
nusos davant la càmera per ajudar als seus veïns més desfavorits, alguns d‟ells fins fa poc clients
seus. A les fotos, artístiques, acompanyen als botiguers només productes que es poden comprar als
més de 270 establiments i parades del mercat, associats a l‟Eix Cor d‟Horta i Mercat.
La recaptació total dels 7.000 exemplars editats del calendari, que es vendrà al simbòlic preu d‟un
euro, es distribuirà en forma de vals de compra, entre els usuaris de “El Caliu”.
Una xifra destacable del projecte “El Caliu” és l‟increment continu d‟usuaris del servei d‟esmorzars
diaris, de 6 a 350 en tres mesos, un 80 % dels quals són considerats sense sostre (80%),La població d‟Horta és aproximadament de 70.000 habitants, dels quals es considera que 3.000 viuen en situació de pobresa i 600 d‟extrema pobresa. Una mica més de la meitat d‟aquesta darrera xifra correspon al numero d‟usuaris de l‟espai d‟acolliment “El Caliu”.
La presentació comptarà amb la presència del president d‟aquest Eix Comercial, Manuel Arias,
d‟alguns dels comerciants protagonistes del calendari, de representants de l‟Espai d‟Acollida “El Caliu”, i també de la Fundació Barcelona Comerç i resta d‟Eixos Comercials de la ciutat, a més de la
regidora del Districte d‟Horta-Guinardó, Elsa Blasco.
Per a més informació: comunicacio@eixosbcn.org
Susanna Cuadras Tel. 647 365 640

17 a 18.30 h

Aula d’extensió universitària a Montbau: "Lectures dramatitzades de poemes"
A l‟AEFF Montbau. Sorolla, 14.
Lectures dramatitzades de poemes de Miguel Hernández (castellà) i de Màrius Torres (català). De
tots dos se celebra el centenari del seunaixement Grup de teatre de les Aules
Preu per conferència: 2 euros

19 h

Presentació Subvencions 2011
Seu Districte d'Horta-Guinardó. Ronda Guinardó, 49
Presentació de les subvencions a les entitats, que atorga l'Ajuntament de Barcelona al 2011

20 h

Sessió de Tango
Al Casal de Barri de la Vall d‟Hebron
Gustavo Battaglia i Fernando Rios Palacio protagonitzaran la sessió "Tango de Siempre".

Dimecres19 de gener
17.30 a 19 h

Aula d’extensió universitària a Horta: "Catalunya i la república romana"
Al Centre Cívic Matas i Ramis
Per Isaías Arrayas Morales, professor d‟Història antiga i medieval de la UAB
Preu per conferència: 2 euros

20 h

Acte rememoratiu "Winnipeg, el barco de la esperanza"
A la Sala Lluís Companys de la seu del Districte d‟Horta-Guinardó, Ronda Guinardó, 49
Projecció del documental "Winnipeg, palabras de un exilio" i espectacle poètic i
musical "Ensayo general", amb l'actuació de Jaume Comas i Carles Sales (actors), Lucho Roa
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(cantautor) i Eulogio Dávalos (guitarra).

dijous 20 de gener
17 a 19 h

Aula d’extensió universitària al Baix Guinardó: "Cap a una economia sostenible"
Al Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Per Arcadi Oliveres, professor del Departament d‟Economia aplicada de la UAB i president de Justícia i Pau
Preu per conferència: 2 euros

18.30 h

Conferència: "Què ens creiem d’Internet quan es parla de salut?"
A l‟Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Sant Quintí, 89. Sales polivalents. 2a planta Bloc A
Cicle de conferències 2010-2011: La Medicina al teu abast Què ens creiem d’Internet quan es parla
de salut? a càrrec de Clara Juandó. Adjunta Direcció d‟Infermeria. Gestió del coneixement i recerca.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; i de Miguel A. Mayer, Director Departament de Web Mèdica
Acreditada. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Entrada lliure i gratuïta
Metro: L4 Guinardó / Hospital de Sant Pau. Bus:192 - B22
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Comunicació corporativa i relacions ciutadanes. Tel. 93 553 78 30.
comunicacio@santpau.cat

19 h

Consell de barri de la Vall d'Hebron
Casal de Barri de la Vall d'Hebron

20 h

Recital de poesia de Juan Carlos Mestre
A la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda

Divendres 21 de gener
9.30 h

Caminant fem Salut: “Casc Antic”
Sortida a les 9.30 h des del casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Durada aprox.:1h 30 min; dificultat:baixa
Dins del programa "Fem salut als Casals"

16.45 h

Inauguració de la nova urbanització del carrer de Ceuta

Dissabte 22 de gener
20 h

Fotos d'Argentina als Lluïsos d'Horta
Als Lluïsos d'Horta, Feliu i Codina 7-9
Presentació de Power Point de fotos d'Argentina de la Dora Serra.

Diumenge 23 de gener
8h

Excursió a Montserrat
Iniciació al Muntanyisme, amb col·laboració amb el grup QQdrulus. Excursió del grup EXFIM i els
QQDrulus, al Camí dels Francesos (Montserrat). Gratuït
Totes les sortides EXFIM són de mínima dificultat tècnica i una exigència física de poder caminar 46 hores amb desnivells no superiors als 400-600 metres. Tot i tenir en compte els dos punts anteriors, cada participant assumeix personalment els riscos que aquesta activitat pugui representar. Us
recomanem estar en possessió d‟una assegurança per activitats de muntanya. Per informació de
com obtenir-la o per apuntar-se a l‟excursió: joanenric.torra@smith-nephew.com

12 h

Lletra petita "Orelles fredes" (infantil)
A la Biblioteca Carmel-Juan Marsé
LLETRA PETITA Tot un seguit de narracions o escenificacions de contes per als més petits. Activitats gratuïtes. ORELLES FREDES. Contes amb caliu

17 h

Cinema Familiar - Madagascar 2
Als Lluïsos d'Horta, Feliu i Codina, 7-9
Pel·lícula d'animació, comèdia i aventures infantil.

18.30 h

Cinema Familiar - Alvin y las ardillas
Als Lluïsos d'Horta, Feliu i Codina, 7-9
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Comèdia d'animació, musical.

Dimarts 25 de gener
17 a 18.30 h

Aula d’extensió universitària a Montbau: "Les obres de cinc estrelles del Museu de
l’Hermitatge"
A l‟AEFF Montbau. Sorolla, 14.
Per Carolina Camañez. Doctora en Història de l‟art
Preu per conferència: 2 euros

17.30 h

Conferéncia "Activitat Física i Salut"
Al Casal Gent Gran Baix Guinardo
a càrrec de l'EAP Sardenya. Dins del programa "Fem salut als Casals"

19 h

Consell de barri del Guinardó
Al Centre Cívic del Guinardó
El Consell de Barri és un espai de trobada entre els veïns i veïnes,les associacions i el Districte, on
el barri és el protagonista. El„Pla de Futur‟ que es presentarà i en aquests Consells. Podreu consultar el Pla de futur del barri a l‟adreça web www.bcn.cat/hortaguinardo/consellsdebarri

Dimecres 26 de gener
17.15 h

Conferéncia "La recepta electrònica"
Al Casal gent gran Horta
a càrrec del CAP d‟Horta. Dins del programa "Fem salut als Casals"

17.30 a 19 h

Aula d’extensió universitària a Horta: "Perú, diversitat de cultures "
Al Centre Cívic Matas i Ramis
Per Anna Navarro, llicenciada en Història antiga
Preu per conferència: 2 euros

17.30 h

Conferéncia "Prevenció del foc i seguretat personal"
Al Casal Gent Gran Vall Hebron
A càrrec de la Guardia Urbana i els Bombers de Barcelona Dins del programa "Fem
salut als Casals"

18 h

Lletra petita "Contes de terra i arena" (infantil)
A la Biblioteca Carmel-Juan Marsé
LLETRA PETITA Tot un seguit de narracions o escenificacions de contes per als més petits. Activitats gratuïtes.

19 h

Consell de barri de Can Baró
Al Casal de Barri El Pirineu
El Consell de Barri és un espai de trobada entre els veïns i veïnes,les associacions i el Districte, on
el barri és el protagonista. El„Pla de Futur‟ que es presentarà i en aquests Consells. Podreu consultar el Pla de futur del barri a l‟adreça web www.bcn.cat/hortaguinardo/consellsdebarri

dijous 27 de gener
9.30 h

Visita a la Granja Martí Codolar i descoberta del barri de la Clota
Al Casal Gent Gran Baix Guinardo
Sortida a les 9.30 h des del casal Durada aprox.:3 h 30 min;dificultat: baixa
Dins del programa "Fem salut als Casals"

10.30 h

Visita a la Granja Martí Codolar i descoberta del barri de la Clota.
Al Casal Gent Gran Vall Hebron
Data límit d'inscripció: divendres 21 de gener. Punt de sortida: Av.Vidal i Barraquer / Jorge Manrique
(davant de l'escultura "Els Llumins"). (Metro: L3: Montbau. Bus: 10, 27, 60, 73, 76, 173).
Dins del programa "Fem salut als Casals"

17 a 19 h

Aula d’extensió universitària al Baix Guinardó: "La química i el plaer"
Al Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Per Víctor Nebot, filòsof, geògraf i professor de Química.
Preu per conferència: 2 euros
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19.30 h

Exposició XXX, de Cristina Martin
Al Centre Cívic Guinardó
Exposició del 27 de gener al 8 de febrer "XXX" Exposició que presentael treball més introspectiu de
Cristina Martin a través de diferents isciplines artístiques com la instal·lació, el vídeo i l'obra gràfica.A la Sala Jaume Valor De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h
Divendres 28 de gener

12 h

Club de lectura "Gerard Durrell. La meva família i altres animals"
A la Biblioteca Carmel-Juan Marsé
Club de lectura per practicar català de nivell bàsic amb el llibre de Gerard Durrell. La meva família i
altres animals (Eumo- Català Fàcil) Tant sols cal inscriure's i haver llegit la novel·la abans de cada
sessió.

17.30 h

Celebració del 50è aniversari de l’escultura del Nen de la Rutlla
A la Plaça del Nen de la Rutlla
Amb activitats infantils, Berenar i Cant Coral

19.30 h

VII Edició del Cicle de Teatre Social "Una pedra a la sabata"
Al Centre Cívic Matas i Ramis
El Teatre Social pretén crear un espai de reflexió i debat sobre diferents temes d‟interès social. L'obra del 28 de gener és Una pedra a la sabata, que planteja les tensions provocades per l‟estrès.

22 h

Música africana a la Tarima de la Casa Groga
Al Centre Cívic Casa Groga
Amb Yombi i M'bore

Dissabte 29 de gener
Inauguració planetari Escola del Mar
D’11 a 13 h

Dissabtes diabòlics
Al Casal de Barri de la Vall d‟Hebron
Per aprendre a ser diable. S'invita als veïns del barri a conèixer el món del foc, els
malabars, els vestits, les màscares, el Drac Jussà, les masses i les eines de foc. Ho organitza FOC,
Tel. 636 34 38 93. arbacabra@yahoo

17 h

Cinema Familiar - Madagascar 2
Als Lluïsos d'Horta, Feliu i Codina, 7-9
Pel·lícula d'animació, comèdia i aventures infantil.

18.30 h

Cinema Familiar - Alvin y las ardillas
Als Lluïsos d'Horta, Feliu i Codina, 7-9
Comèdia d'animació, musical.

Diumenge 30 de gener
17 h

Cinema Familiar - Madagascar 2
Als Lluïsos d'Horta, Feliu i Codina, 7-9
Pel·lícula d'animació, comèdia i aventures infantil.

18.30 h

Cinema Familiar - Alvin y las ardillas
Als Lluïsos d'Horta, Feliu i Codina, 7-9
Pel·lícula d'animació, comèdia i aventures infantil.

Dilluns 31 de gener
18 h

Cau dels somnis (infantil)
A la Biblioteca Carmel-Juan Marsé
CAU DELS SOMNIS Veniu a descobrir amb altres nens i nenes de la vostra edat les històries i mons
que hi ha en els llibres. L‟arlequí del cau us hi portarà a través d‟enigmes, jocs i sorpreses que traurà de la seva maleta.
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18 h

Xerrades per a mares i pares: "Ensenya a pensar al teu fill"
A la Biblioteca Carmel-Juan Marsé
Àngels Ponce, terapeuta familiar

20 h

Exposició de fotografia "Planeta terra" de David Lladó
Al Centre Cívic Guinardó. Sala Stripart
Del 31 de gener a l'11 de febrer
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h

Dimecres 2 de febrer
17.30 a 19 h

Aula d’extensió universitària a Horta: "Charles Chaplin"
Al Centre Cívic Matas i Ramis
Per M. Pilar Soler, llicenciada en Pedagogia i mestre de ciències i recursos pedagògics
Preu per conferència: 2 euros

18 h

Lletra petita "Inspector Sito. Taller de detectius" (infantil)
A la Biblioteca Carmel-Juan Marsé
LLETRA PETITA Tot un seguit de narracions o escenificacions de contesper als més petits. Activitats gratuïtes.

Dijous 3 de febrer
17 a 19 h

Aula d’extensió universitària al Baix Guinardó: "La felicitat: Punt departida o punt
d’arribada?"
Al Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Per Daniel Borrell,psicòleg
Preu per conferència: 2 euros

Dissabte 5 de febrer
22 h

Teatre: "Boeing, Boeing" al Foment Hortenc
On: Foment Hortenc Alt de Mariner, 15 08032 Barcelona
Dies: 5 i 6 de Febrer Teatre: Boeing, Boeing de Marc Camelotti -Direcció: Maria Rosa Bonany

Dilluns 7 de febrer
19 a 20.30 h

Taller de relat curt policíac.
On: Angel Marqués, 4-6
Al Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró
Taller de relat i conte amb els recursos del gènere negre i la literatura d'enigma.
S'explicarà quina estructura segueix, el desenvolupament i els trucs per atrapar el lector. El taller serà fonamentalment pràctic, amb un mètode de treball cooperatiu. A càrrec de Raúl Argemí, escriptor
de novel·la policíaca. Durada: 8 sessionsd'1h 30 min (12 hores) Cada dilluns del Des del 7 de febrer
al 4 d‟abril. Quota d'inscripció: 20€. 50% de descompte a persones amb targeta rosa reduïda o Carnet Jove. Gratuït per a aturats i persones amb targeta rosa gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Dimarts 8 de febrer
17 a 18.30 h

Aula d’extensió universitària a Montbau: "Les conseqüències de l’11 de Setembre
1714"
A l‟AEFF Montbau. Sorolla, 14.
Per Jaume Sobrequés. Professor d‟Història moderna i contemporània de la UAB i ex director del
Museu d‟Història de Catalunya
Preu per conferència: 2 euros

18 h

Taller de descoberta "La maledicció del faraó" (infantil)
A la Biblioteca Carmel-Juan Marsé
TALLER DE DESCOBERTA Tallers dinàmics sobre llibres per conèixer altres realitats, compartir
descobertes i fer lectures que parlen de temes com el medi ambient, la música o l‟art.
LA MALEDICCIÓ DEL FARAÓ A càrrec de Montse Orozco. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia!
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Dimecres 9 de febrer
17.30 a 19 h

Aula d’extensió universitària a Horta: "Viatges i ciutats d’Europa"
Al Centre Cívic Matas i Ramis
Per Isabel Bargalló, doctora en Art
Preu per conferència: 2 euros

Dijous 10 de febrer
17 a 19 h

Aula d’extensió universitària al Baix Guinardó: "L’Onze de Setembre dins i fora de
context"
Al Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Per Mercè Colomer, doctora en Història moderna per la UB
Preu per conferència: 2 euros

18 h

Recital poètic a Sant Valentí del Grup de poetes Fina Palma de Horta
Al Centre Cívic Matas i Ramis
Curs 2010/2011. XXI aniversari. Amb la participació de tots els poetes i rapsodes del Grupo de Poetas Fina Palma de Horta. Presenta i coordina Paco Palma. Entrada lliure.

19 h

Inauguració de l’exposició de pintura "El nen de la rutlla"
Al Centre Cívic Guinardó. Sala Jaume Valor
Exposició de pintura d'artistes del taller del centre cívic.
Organitza: Col·lectiu Àngel Mas
Exposició del 10 de febrer al 22 de febrer
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 hi de 16.30 a 20.30 h

De dilluns 14 fins dijous 17 de febrer
8.30 a 21.30 h BARCELONA VISUALSOUND
Al Centre Cívic Carmel
Instal·lació audiovisual Mur Tv a càrrec del col·lectiu Autonoise
Espai d‟exhibició i plataforma de promoció per la gent jove i creadora de l‟àmbit audiovisual.

Dillus 14 de febrer
20 h

Exposició de pintura "This and That" d’Usoa Mendikute
Al Centre Cívic Guinardó, Sala Stripart
Del 14 de febrer al 25 de febrer
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h

Dimarts15 de febrer
D’11 a 13 h

Dissabtes diabòlics
Al Casal de Barri de la Vall d‟Hebron
Per aprendre a ser diable. S'invita als veïns del barri a conèixer el món del foc, els
malabars, els vestits, les màscares, el Drac Jussà, les masses i les eines de foc. Ho organitza FOC,
Tel. 636 34 38 93. arbacabra@yahoo

17 a 18.30 h

Aula d’extensió universitària a Montbau: "Documental. Recordant Cerdà. Un visionari maleït"
A l‟AEFF Montbau. Sorolla, 14.
Documental. “Recordant Cerdà. Un visionari maleït” de Lluís Permanyer. Periodista i cronista de la
ciutat. Seguidament col·loqui entre els assistents
Preu per conferència: 2 euros

18 h

Taller de descoberta "La maledicció del faraó" (infantil)
A la Biblioteca Carmel-Juan Marsé
TALLER DE DESCOBERTA Tallers dinàmics sobre llibres per conèixer altres realitats, compartir
descobertes i fer lectures que parlen de temes comel medi ambient, la música o l‟art.
LA MALEDICCIÓ DEL FARAÓ A càrrec de Montse Orozco.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia!

www.bcn.cat
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Web d’Horta-Guinardó
Per a més informació, queixes i suggeriments, adreceuvos al web del Districte d‟Horta-Guinardó
www.bcn.cat/horta-guinardo
Si voleu rebre quinzenalment informació de l„activitat del
Districte, demaneu-ho enviant un missatge a l‟adreça de
correu electrònic
horta-guinardo@bcn.cat

Facebook d’Horta-Guinardó
La pàgina social més popular té la seva pàgina dedicada
al Districte d‟Horta-Guinardó.
Aquesta nova plataforma virtual és accessible des del
web del Districte o a l‟adreça directa
www.bcn.cat/horta-guinardo/facebook
Més de 250 persones i entitats s‟han fet seguidors. Us
convidem també a fer-ho tot clicant el botó “m‟agrada”
d‟aquest nou facebook del Districte

Twitter d’Horta-Guinardó
L‟actualitat més immediata d‟Horta-Guinardó està disponible en aquest portal social centrat al Districte.
Més de 150 “seguidors” ja utilitzen aquesta eina de comunicació digital. Amb més de 1.000 informacions que es
van actualitzant constantment.
http://twitter.com/BcnHorta_Guin

Agregador de blogs d’Horta-Guinardó
La blogosfera d'Horta Guinardó és un projecte privat però
amb un esperit de servei públic. Els responsables del que
s'escrigui en cada article són els propis autors de cada
bloc. Per a que el teu blog pugui ser inclòs a l'agregador
només cal que facis arribar un mail a l'administrador.
http://www.hortaguinardo.org/

www.bcn.cat
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Adreces i transports
En negreta s‟indiquen els transports més propers als centres

Biblioteca El Carmel –
Juan Marsé
Murtra, 135-145
08032-Barcelona
Tel. 93 407 28 70
Fax 93 407 28 90
b.barcelona.jma@diba.cat
Bus. 28, 86, 92, 119

Casal de gent gran Horta
Feliu i Codina, 37-43
08031-Barcelona
Tel. 93 428 78 29
cgghorta@gmail.com
Bus 45, 71, 102, 185
Nit Bus. N4
Metro. Horta (L5) i Valldaura (L3)

Biblioteca Guinardó –
Mercè Rodoreda
Camélies, 76-80
08024-Barcelona
tel 93 435 31 70
fax 93 455 20 29
b.barcelona.mr@diba.cat
Bus. 31, 32, 39, 55, 74, 114, N6
Metro. Alfons X (L4)

Casal de gent gran Baix Guinardó
Marina, 380
08025-Barcelona
Tel. 93 450 27 47
casalbaixguinardo@hotmail.com
Bus. 10, 92
Metro. Alfons X (L4)

Biblioteca Horta –Can Mariner
Vent, 1
08031-Barcelona
tel 93 420 82 85
b.barcelona.cm@diba.cat
Bus. 39, 45, 86, 87, 112, 185, N4
Metro. Horta (L5)
Biblioteca Montbau –
Albert Pérez Baró
Àngel Marqués, 4-6
08035-Barcelona
tel 93 427 07 47
fax 93 428 70 16
b.barcelona.m@diba.cat
Bus. 10, 27, 60, 73, 76
Metro. Montbau (L3)
Casal de gent gran Vall d’Hebron
Arquitecte Moragas, 5
08035-Barcelona
Tel. 93 428 73 37
cggvalldhebron@gmail.com
Bus. 10, 27, 60, 73, 76, 173
Nit Bus. N4
Metro. Mundet (L3), Montbau (L3),
Punt d'Informació Juvenil PUNT7
Horta, 71
08032 Barcelona.
Tel. 93 420 25 95
punt@horta-guinardo.org
pijhortaguinardo.blogspot.com
Bus. 39, 45, 86, 87, 102, 112, 185
Nit Bus. N4
Metro. Horta (L5)

www.bcn.cat

Centre Cívic Carmel
Santuari, 27
08032-Barcelona
tel/fax 93 256 33 33
cccarmel@bcn.cat
www.centreshg.net/carmel
Bus. 92,28 i 87 Nit Bus. N4
Metro. Vallcarca (L3)
Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27
08035-Barcelona
tel 93 418 65 31
fax 93 418 77 45
cccasagroga@bcn.cat
www.centreshg.net/casagroga
Bus. 10, 17, 19, 27, 60, 73, 76, 112,
119, 185 Nit Bus.N4
Metro. Vall d‟Hebron (L3)
Centre Cívic Guinardó
Rda. Guinardó, 113-141
08041-Barcelona
tel 93 450 39 87
fax 93 450 31 12
ccguinardo@bcn.cat
www.centreshg.net/guinardo
Bus. 10, 31, 32, 39, 55, 74, 117
Nit bus N6 N0
Metro. Guinardó (L4)
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Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20
08031-Barcelona
tel 93 407 23 56
fax 93 420 72 28
ccmatasiramis@bcn.cat
www.centreshg.net/matasiramis
Bus 45, 71, 102, 185
Nit Bus. N4
Metro. Horta (L5) i Valldaura (L3)
Centre Cívic Teixonera
Arenys, 75
08035-Barcelona
tel 93 256 33 88
cctaxonera@bcn.cat
www.centreshg.net/taxonera
Bus. 17, 19, 27, 60, 73, 119
Nit Bus. N4
Metro. Vall d‟Hebron (L3)
Espai Jove Boca Nord
Agudells, 37-45
08032-Barcelona
tel 93 429 93 69
fax 93 357 00 80
informacio@bocanord.org
www.bocanord.org
Bus. 10, 39, 86, 87, 119
Nit Bus. N4
Metro. Horta (L5)
Casal de barri Can Baró El Pirineu
Josep Serrano, 59-71
08024 Barcelona
Tel. 93 219 92 24 / 93 213 68 50
Bus 114
Casal de barri Vall Hebron
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45
08035 Barcelona
Tel. 93 428 98 48
cb.cantravi@gmail.com
Bus: 10, 45, 102, N4
Metro: Mundet (L3)
Seu del Districte d’HortaGuinardó
Ronda Guinardó, 49
08024 Barcelona
Bus. 10, 31, 32, 39, 55, 92, 114
Metro. Alfons X (L4)
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