estimo la tradició, estimo estimar,
estimo la tradició, estimo estimar, estimo Barcelona
estimo Horta-Guinardó
Aquest Sant Jordi pots compartir amb tot Barcelona
el teu amor per la lectura, tot el que saps de la tradició de Sant Jordi,
i enviar un llibre o una rosa digital a qui t’estimes més.
Entra a bcn.cat/stjordi i descobriràs tot el que pots arribar a fer la diada més romàntica de l'any.

Benvolgudes conciutadanes,
Benvolguts conciutadans,
La figura de Sant Jordi és història o llegenda? Els experts encara no
s’han posat d’acord però, en tot cas, el dia de Sant Jordi és un dia a
celebrar.
El dia del patró de Catalunya, el dia que és sinònim de cultura, de país i
de tradició, el dia en el que les roses i els llibres omplen la nostra ciutat.
Enguany, des del Districte ens hem volgut sumar a la gran quantitat d’activitats que organitzen escoles, entitats i els ciutadans i les
ciutadanes d’Horta-Guinardó oferint un espai per promoure les nostres
associacions i la nostra cultura popular.
Així, us convido a participar de les diferents propostes que tindran lloc
davant de la Casa de Les Altures, seu del Districte d’Horta-Guinardó, al
matí del diumenge 22 d’abril.
Adjunt trobareu tots els detalls de la matinal dedicada a Sant Jordi
i de les diferents propostes que ens ofereixen les entitats a l’entorn
d’aquesta diada.
Pensant en la rosa dels enamorats són escaients els versos:
O flor breu de perfum,
cent vanitats desfulles.
Estel fugisser com la teva llum
de saba encara els meus llavis mulles;
i en veure la parella
mon daler es consum.
O flor breu de perfum és una de les poesies de l’obra La nova amiga de
Pere Vergés, fundador de l’Escola del Mar una institució del Guinardó
que aquest any commemora el seu 90è aniversari.
Poesia, literatura, cultura i roses per a un magnífic Sant Jordi.
Bona diada!

Francina Vila i Valls		
Regidora d’Horta-Guinardó

Diumenge 22 d’abril

Gran Festa
de la Diada de Sant Jordi
a la Seu del Districte
d’Horta-Guinardó /
Casa de les Altures
(esplanada de la Ronda Guinardó, entre Padilla i Alcalde de Móstoles)

Durant tot el matí
• Activitats infantils: tallers, circuit de cotxes teledirigits, etc.
• Parades de les entitats d’Horta-Guinardó
• Venda de llibres i roses
• Exhibició de centres florals de Sant Jordi per l’Escola d’Art Floral
de Catalunya
Jornada de portes obertes a la Casa de les Altures
Visites guiades a càrrec del Grup d’Estudis El Pou
A les 10, 11, 12 i 13 hores
Ballada de sardanes
A càrrec de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
A les 11 hores
Ball de gegants
Amb gegants del nostre Districte i gegants de les escoles
A les 12.30 hores

Activitats de les
Entitats i Equipaments
d’Horta-Guinardó
Fins el 16 d’abril
Lliurament d’originals per al 1r concurs Relats de cua
Històries breus, experiències reals o fictícies que ocorren a les cues del mercat, les
botigues del barri, el metro, etc.
Premi: 50 € en vals de compra a les botigues de Carmel Comerç.
BASES
- La temàtica s’ha d’adaptar a situacions de cues en mercats, botigues, metro, etc.
- El relat ha de tenir un màxim de 600 paraules.
- Es valorarà positivament que el relat estigui relacionat amb el barri del Carmel.
- S’haurà de lliurar 4 còpies del relat signades amb un pseudònim en un sobre
tancat amb les dades personals (nom, cognoms, adreça, telèfon i e-mail)
- El guanyador serà informat via telefònica abans del 23 d’abril.
- No s’acceptarà cap relat fora de les dates especificades.
Ho organitza: Carmel Comerç
Punts de lliurament: Calzados Ariete (Calderón de la Barca, 2), Mercury
(Dante, 133) i La tienda de la Juani (Plaça Pastrana).
Fins al 20 d’abril
Intercanvi de llibres per bookcrossing al Carmel
Ho organitza: Associació d’Alumnes Institut Ferran Tallada
Més informació a: http://bookcrossingalcarmel.blogspot.com/
10, 12, 17 i 19 d’abril
Matí i tarda
Taller de ceràmica. Sant Jordi i les roses
Activitat per adults. Preu 14 €
Ho organitza: Xerrac, Taller d’expressió
Al Casal d’Entitats Mas Guinardó
11 i 18 d’abril
Tardes
Taller d’escultura amb fang. El Drac de Sant Jordi.
Activitat per a nens i joves. Preu: 15 €
Ho organitza: Xerrac, Taller d’Expressió
Al carrer Art, 21
Divendres 13 d’abril
Presentació del llibre Sota el blau infinit de tots els dies. 60 anys de l’Escola
del Mar al Guinardó de Betsabé Garcia.
L’acte comptarà amb la presència de l’autora, la directora de l’escola, Teresa
Guillaumes, i els testimonis d’antics alumnes que pertanyen a les diferents
generacions que han passat per l’Escola.
A l’Escola del Mar (Gènova, 12).

Dilluns 16 d’abril
A les 19 h
Presentació del llibre Dones d’Horta. Oficis i professions de Dora Serra.
A la Biblioteca Horta-Can Mariner
De 19.30 a 21 h
Xerrada-col·loqui “Virgínia Woolf: Una cambra pròpia”
Una cambra pròpia és la reflexió de Virgínia Woolf sobre dones i novel·la.
Mostra el que una dona necessita per escriure, el sentit i significat de fer-ho
des de l’experiència i el fet de ser dona.
A càrrec de Elizabeth Uribe Pinillos, Llicenciada en Història i Màster en Estudis
Interdisciplinaris de la Dona en DUODA.
Propera xerrada d’aquest cicle sobre Virginia Wolf, dilluns 7 de maig. Entrada
gratuïta.
Ho organitza: Dones d’Horta
Al Centre Cívic Matas i Ramis
Dilluns 16 d’abril
A les 20 h
Presentació del llibre El turó de les guineus del col·lectiu Xarxa de lletres.
A la Cooperativa Rocaguinarda (Xiprer, 13)
Dimecres 18 d’abril
De 16.30 a 20 h
Ball de la Primavera de la Gent Gran
Ho organitza: Districte d’Horta-Guinardó
Al Poliesportiu Guinardó (Telègraf, 39-45)
A les 18 h
Conta-contes “Cuento contigo”
Només es pot explicar contes als infants si es compta amb ells i elles.
Compto amb tu. Així és aquest espectacle. Participació garantida
A càrrec de Rubén Martínez Santana. A partir de 3 anys
Al Centre Cívic Teixonera
A les 19 h
Mirall de la lectura, amb l’assistència de Saïd El Kadaoui Moussaoui,
autor de Cartes al meu fill
Aforament limitat.
A la Biblioteca Horta-Can Mariner.
Dimecres 18 d’abril
A les 19 h
Lectura compartida de textos curts que us hagin impressionat o deixat un
record rellevant. Porteu els vostres fragment de text (poesia, novel·la, conte,
assaig...) i afegiu el teu comentari personal.
A la Cooperativa Rocaguinarda (Xiprer, 13)
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Divendres 13 d’abril
A les 18.30 h
Presentació del llibre Cocina cruda creativa de Mercè Passola.
A la Cooperativa Rocaguinarda (Xiprer, 13)

Dijous 19 d’abril
A les 18 h
Entrega de premis del concurs de microrelats
Al Centre Cívic Matas i Ramis
A les 20 h
Vinyet Panyella al cicle de poesia De Pensament, paraula i obra
Presentada per Eduard Sanahuja
Autora d’una desena de llibres de poesia entre d’altres Memorial de platges
(1993), Les ales del buit (1997), París-Viena (2002), Dins del cercle d’Orfeu (2004).
La seva obra ha estat traduïda al castellà, portuguès, anglès, croata, maltès,
neerlandès, rus i letó.
A la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda
A les 18 h
Conferència “Els manuscrits de Qumram”
A càrrec de Manel Cordon, membre del CDE, Llicenciat en Dret i Doctor
en Història Antiga.
Ho organitza: Dones en l’Esglèsia per la paritat d’Horta.
A la Biblioteca Horta-Can Mariner.
Divendres 20 d’abril
A les 17 h
Fet de llibres. Acció artística a l’espai urbà
L’antiga Sala de Lectura es transforma i surt al carrer
Es convoca artistes, creadors i públic en general a participar-hi, per pintar
tots plegats, utilitzant els llibres als quals es donarà nova vida.
Ho organitza: Centre Cívic Teixonera
A la plaça de la Vall d’Hebron
A les 18 h
Llibres a escena: La senyora dels llibres
A càrrec de Raquel de Manuel.
Dramatització amb objectes dels contes La senyora dels llibres (H. Henson
i D. Smail) i L’ós que estimava els llibres (D. Haseley i J. La Marche).
Els dos contes posen de manifest la importància dels llibres i de la lectura
compartida.
Hi col·labora: Editorial Joventut.
Activitat Infantil (a partir de 4 anys).
A la Biblioteca Horta-Can Mariner
De 18 a 19.30 h
Representació del conte La llegenda de Sant Jordi i taller
de roses reciclades
A partir de 4 anys. Gratuït.
Ho organitzen: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda i Casal Infantil Guinardó.
A la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda
Divendres 20 d’abril
A les 19.30 h
Presentació del llibre Com un vals de Chopin de Daniel Ruiz-Trillo.
A la Cooperativa Rocaguinarda (Xiprer, 13)

De 10.30 a 12 h
Taller de punts de llibre, globoflèxia, racó del conte, contacontes
i pinta-cares
Ho organitzen: Ludoteca Arimel, Centre Cívic Carmel, ADA Ferran Tallada,
RENOVA els teus llibres
A la Plaça Salvador Allende
De 10.30 a 13.30 h
Jocs al Carrer per Sant Jordi:
Ludoteca al carrer, jocs gegants, mercat d’intercanvi de llibres.
A la Ludoteca El Galliner
De 10.30 a 14 h
Taller de punts de llibre, taller de roses, conta contes
Al Casal Infantil La Torre
D’11 a 14 h
Intercanvi de llibres i mercat solidari
Al Centre Cívic Casa Groga
A les 12 h
Lliurement de premis del 2n concurs literari de Sant Genís dels Agudells
Organitzat per AAVV Sant Genís dels Agudells
Al Centre Cívic Casa Groga
A les 12 h
Aperitius Musicals. Comptar cantant, a càrrec de Cesc i Glòria Junquera
Tres, sis, nou, un miler? Damunt del pastís d’aniversari, dins les sabates, pel
carrer: hi ha nombres per tot arreu...
Per nens i nenes d’1 a 4 anys. Preu: 3,50 €.
A la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda
De 12 a 13 h
Espectacle infantil - Racó de contes “Contes de la Mediterrània”
Moltes civilitzacions han deixat la seva empremta a la Mediterrània, un univers
aquàtic on hi conflueixen tres continents que han generat cultures amb molts
elements comuns.
Ara les germanes Baldufa viatgen a bord d’un vaixell a alta mar i explicaran al
públic increïbles històries de mariners i pescadors, pirates i tresors, gegants i
sirenes, illes que sorgeixen del no-res, peixos xerraires i amors impossibles.
Un recull de contes tradicionals de les costes de Catalunya, Egipte, Grècia,
Algèria, Itàlia i Turquia.
A càrrec de la cia. Tanaka teatre (www.tanakateatre.com)
Ho organitzen: Ludoteca Arimel, Centre Cívic Carmel, ADA Ferran
Tallada, RENOVA els teus llibres. A la plaça Salvador Allende
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Dissabte 21 d’abril
10 a 13.30 h
RENOVA llibres – Intercanvi de llibres
Setmana de recollida de llibres del 16 al 20 d’abril de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Ho organitzen: Ludoteca Arimel, Centre Cívic Carmel, ADA Ferran Tallada,
RENOVA els teus llibres.
A la Pl. Salvador Allende

A les 17 h
Petjades de Sant Jordi
Deixa l’empremta al drac de la Casa Groga i estampa el teu punt de llibre.
Al Centre Cívic Casa Groga
A les 18 h
Espectacle musical El viatge d’en Pelicà
A càrrec de Bohèmia’s Produccions
Organitzat per Ludoteca i Centre Cívic Casa Groga
Al Centre Cívic Casa Groga
Diumenge 22 d’abril
Gran Festa de la Diada de Sant Jordi a la Seu del Districte
d’Horta-Guinardó / Casa de les Altures
Més informació a la primera pàgina del programa.
Diumenge 22 d’abril
Concurs de Dibuix de Dracs
Activitat oberta a la participació de tothom.
Els dibuixos poden ser lliurats el mateix dia 22 a l’espai on es realitzarà,
davant la seu del Districte. També es pot participar enviant il·lustracions
mitjançant correu electrònic a info@lanautaller.net. El termini de recepció
d’obres finalitza el 30 d’abril.
L’adjudicació de premis es farà el 2 de maig i s’enviarà la resolució per
correu electrònic a tots els participants. L’obra del guanyador es donarà
a conèixer al web del Districte (www.bcn.cat/horta-guinardo) i al de laNau
(http://lanautaller.net).
Ho organitza: laNau - Taller d’Arts Plàstiques.
Lloc: Esplanada de davant de la seu del Districte d’Horta-Guinardó
Del 23 d’abril al 13 de maig
Exposició de Gegants “30 anys de Gegants al Guinardó”
Mostra adreçada en especial al col·lectiu escolar del Districte on els nens/
es podran gaudir tant de les figures com del recull de fotografies i la història
d’aquestes i el que representen.
Per concertar visites guiades connectar amb guinardogegants@ono.com
La festa popular de cloenda de l’exposició es farà el 12 de maig al matí
Ho organitza: Xerrac, Arts Plàstiques Festes i Tradicions
Al Casal d’Entitats Mas Guinardó
Dilluns 23 d’abril
Horta-Guinardó crea el ram solidari més gran de Catalunya
Més informació a la darrera pàgina del programa.
Dilluns 23 d’abril
Tot el dia
Parada de Roses, llibres i manualitats per Sant Jordi
Ho organitza: AFIBROCAT (Associació d’ajuda per la fibromiàlgia de Catalunya)
Al carrer Lisboa, 8

De 8.30 a 20.30 h
Parades de llibres a diferents espais del barri
Ho organitza: Cooperativa Cultural Rocaguinarda
Al carrer Xiprer, 13, a la Rambla Volart amb Trobador, a la sortida del metro
Guinardó-Hospital de Sant Pau i al Casal d’Entitats Mas Guinardó.
Tot el dia
Venta de roses
Ho organitza: Sahara Horta
Dues parades de roses i llibres l’una a la plaça Eivissa i l’altra al carrer Feliu
i Codina cantonada amb Chapí.
Tot el dia
Sant Jordi a la Biblioteca del Carmel. Paradetes de llibres i revistes
D’11.30 a 13 h Sarau poètic amb poetes, recitadors, actors de paraules, etc...
Ho organitza: Club Social Pol Positiu de la Fundació Tres Turons.
18 h Taller creatiu per a infants: Dracs i princeses! A càrrec de Cristina Moreno
18 h Concurs de Tuit-relats
18 h Lliurament premis Concurs de punt de llibre
19 h Lliurament del premi del XIIè Concurs de microrelats barcelonins eròtics
A la Biblioteca Carmel – Juan Marsé
De 9 a 15 h
Recollida d’aliments
Ho organitza: Associació Carmel Amunt
Al carrer Llobregós / Conca de Tremp, davant del Mercat del Carmel
De 9 a 18.30 h
Sant Jordi al parc del Guinardó
L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer al barri les entitats i serveis,
on persones amb discapacitat intel·lectual passen una bona part de la seva
vida quotidiana integrats en les riques i intenses dinàmiques dels centres
ocupacionals.
A càrrec de Centres Ocupacionals Esclat, Guru, Taller Escola Sant Camil,
i Biblioteca Mercè Rodoreda
A les 15 h
Explicada de contes
Ho organitza: Taller Escola Sant Camil. A la plaça del Nen de la Rutlla
De 16.30 a 20.30 h
Parada de llibres per a nens i nenes i contacontes
Ho organitza: Cooperativa Cultural Rocaguinarda
Al Casal d’Entitats Mas Guinardó
De 17 a 20 h
Intercanvi de llibres i taller de punts de llibres i roses reciclades
Al Casal Infantil Guinardó
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Tot el dia
Venda de roses
Ho organitza: Agrupament Scout Mas Guinardó-31
Objectiu: Finançar els campaments d’estiu de la unitat de Rovers (18-21 anys),
en el marc del projecte “Phatfinder Belt” (Un recorregut per tres països europeus)
Quatre parades pel barri: sortides de metro i llocs concorreguts

De 17.30 a 19.30 h
Diada de Sant Jordi
Paradeta de punts de llibre i d’elaboració de roses a la plaça Raimon Casellas.
Biblioteca oberta al barri. El casal estarà obert a tothom que vulgui emportar-se
un llibre en préstec. Ho organitza: Casal Infantil l’Ànec.
A la plaça Raimón Casellas, 7
De 17 a 20 h
Diada de Sant Jordi
17 h Crea la titella del drac i juga amb els personatges de la llegenda
18 h Conta Contes de DRACO amb Elisabeth Ulibarri i Paco Peñaranda
19 h Recita un poema: micròfon obert
Ho organitza: Casal de Barri i Ludoteca Can Travi de la Vall d’Hebron
Als Jardins de Can Brasó
De les 17.30 a 18.30 h
Taller de roses amb material reciclat
Activitat gratuïta. A càrrec d’Anna Martí, col·laboradora de Rocaguinarda.
Ho organitza: Cooperativa Cultural Rocaguinarda
Al Casal d’Entitats Mas Guinardó
Del 23 al 27 d’abril
De 18 a 20 h
1 llibre x 1 llibre
Intercanvi de llibres infantils i juvenils. Obert a tothom.
A l’entrada del Centre Cívic Teixonera
Dimarts 24 d’abril
A les 17.30 h
Sant Jordi, patró d’Aragó. Tarda “maña” al Casal
Al Casal de Gent Gran Baix Guinardó
A les 17.30 h
Les Dones i els llibres
Ho organitza: Associació Dones Teixonera-Penitents
Al carrer Besós, 17
Dimecres 25 d’abril
A les 17.30 h
Lliurament de premis del Concurs Literari Sant Jordi 2012
Casal de Gent Gran Baix Guinardó
A les 19 h
Presentació del llibre Barcelona t’estimo
A càrrec de Mingo Borràs, Mercè Bagaria i Glòria Calafell.
A la Biblioteca Horta-Can Mariner.

estimo la tradició, estimo estimar, estimo B

Divendres 27 d’abril
Aquest Sant Jordi pots compartir amb tot Barcelona
De 10 a 12 h
el teu amor per la lectura, tot el que saps de la tradició de Sant J
Cloenda del projecte “Els avis i àvies expliquen contes
i els nens els dibuixen”
i enviar un llibre o una rosa digital a qui t’estimes més.
Al Casal d’Entitats Mas Guinardó.
Entra a bcn.cat/stjordi i descobriràs tot el que pots arribar a fer la diada més r
Ho organitza: Nou Horitzó.

Diumenge 29 d’abril
A les 12 h
Ballada de Sardanes a la Plaça Eivissa
Ho organitza: Grup Sardanista d’Horta

Horta-Guinardó crea el ram
solidari més gran de Catalunya
El Tanatori Ronda de Dalt, en col·laboració amb tothom qui vulgui
participar i l’Ajuntament de Barcelona, organitza una recollida de roses
multitudinària el dia de Sant Jordi. L’objectiu, fer història i destinar tots els
beneficis de la venda de les roses a un projecte solidari del Districte.
Dilluns 23 d’abril
La recollida de flors s’iniciarà el dilluns 23, diada de Sant Jordi, a diversos
punts del districte d’Horta-Guinardó.
Punts de recollida i venda de roses solidàries:
• Plaça del Nen de la Rutlla
• Casal de Barri Font d’en Fargues
• Plaça de Meguidó
• Plaça d’Eivissa
• Biblioteca del Carmel
• Mercat Municipal de la Vall d’Hebron (matí)
• Plaça d’Alfons el Savi (matí)
• Centre Cívic Teixonera (tarda)
• Av. de la Mare de Déu de Montserrat / França (tarda)
Dimarts 24 d’abril
Dimarts 24, des de les 10.30 del matí, s’iniciarà l’elaboració del ram, en un
espai habilitat i obert a tothom a la Plaça Eivissa. A partir de les 17 h, en
paral·lel a la confecció del ram, es duran a terme diverses activitats a la
plaça, com una gran xocolatada i un espectacle familiar en directe.
Dimecres 25 d’abril
Ofrena del ram al Cementiri d’Horta a les 10 del matí.
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Dissabte 28 d’abril
De 10 a 14 h
RENOVA els teus llibres. Intercanvi de llibres
Setmana de recollida de llibres del 24 al 27 d’abril, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
A l’entrada de la biblioteca
Ho organitzen: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda i RENOVA els teus llibres

Adreces
Biblioteca Carmel – Juan Marsé
Murtra, 135-145
Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda
Camèlies, 76-80
Biblioteca Horta – Can Mariner
Vent, 1
Casal d’Entitats Mas Guinardó
Pl. Salvador Riera, 2
Casal de Gent Gran Baix Guinardó
Marina, 380
Casal Infantil Guinardó
Gènova, 2
Casal Infantil La Torre
Conca de Tremp, 22
Centre Cívic Casa Groga
Av. Jordà, 27
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20
Centre Cívic Teixonera
Arenys, 75
Ludoteca El Galliner
Pl. Santes Creus, 8
Casal de les Altures
Seu del Districte d’Horta-Guinardó
Ronda Guinardó, 49

