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Veïnes i veïns del Guinardó,

Del 10 al 21 de maig el barri celebrarà la seva Festa Major i, un 
any més, cal agrair la feina de totes les persones, les entitats i les 
associacions que la fan possible.

La festa és música, esport, oci, cultura, lleure i barri. És 
una oportunitat per conèixer les entitats i col·lectius del 
Guinardó, coordinats per la Comissió de Festes, i la feina que 
fan conjuntament per seguir construint i millorant el barri del 
Guinardó. Us encoratjo a seguir amb la vostra tasca dia a dia.

La Festa Major són dies d’alegria, festa i participació veïnal. 
Per això, us animo a tots els veïns i veïnes a gaudir d’aquesta 
celebració tan especial que us distingeix com a barri i a participar 
dels nombrosos tallers, concerts, exposicions i d’altres activitats 
que s’han preparat.

Que visqueu una bona Festa Major!

Mercedes Vidal
Regidora d’Horta-Guinardó
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 EL SENYOR RUC 

A partir del 21 de maig, el barri del Guinardó comptarà amb un nou veí, el Sr. Ruc. 
Que serà el nou capgròs del barri... I us preguntareu, qui és aquest personatge 
que duu un nom tant estrany? Perquè l’han fet capgròs?

El senyor Ruc és un personatge màgic i quotidià. Màgic perquè ha pres vida 
d’un dibuix i li succeeixen coses increïbles i, quotidià perquè passeja vestit 
amb texans i camisa com un ciutadà més pels carrers del barri. El Sr. Ruc ens 
ofereix aquesta doble vessant, normalment oposada. Tot ell desprèn humanitat 
i llibertat i un gran sentit de l’humor, que ens fa veure en el dia a dia la ironia de 
la vida.

El seu autor, Guillem Cifré Barrabín dibuixant de còmic i de premsa, era veí 
del Guinardó. Des de ben petit corria i dibuixava pels voltants de la Font d’en 
Fargues de la mà del seu pare, Guillermo Cifré i Figuerola, també dibuixant 
d’historietes i autor del Reporter Tribulete.

El Sr. Ruc és també del Guinardó, va néixer a la l’Avinguda de la Mare de Déu de 
Montserrat, al taller on Guillem Cifré dibuixava els acudits que es publicaven al 
Suplement de Cultura del diari Punt Avui. Posteriorment, tots ells, es van recollir 
i publicar en el llibre 101 acudits del Sr. Ruc.

Totes les entitats i persones que han fet realitat el capgròs tenen el desig de 
donarlo a conèixer i que esdevingui un nou valor per a la cultura popular del 
Guinardó. Per aquesta raó, el 21 de maig, els gegants del Districte, en Perot 
Rocaguinarda i la Bugadera d’Horta, han accedit a batejar el nouvingut Sr. Ruc, 
amb la presència de tots els nens i nenes, veïns i veïnes del barri que el vulguin 
acompanyar.

Per entendre més qui és aquest personatge no ús podeu perdre les activitats 
que es faran al voltant del Sr. Ruc, com l’exposició: Els acudits del Sr.Ruc, que 
s’inaugurarà el 18 de maig al Centre Civic del Guinardó i una conferència sobre 
l’obra de l’autor, organitzada per la Biblioteca Mercè Rodoreda.

I ara us preguntem ... Que us sembla? Anem a donar-li la benvinguda al barri?
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 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ELS ACUDITS DEL SENYOR RUC 

Dijous 18 de maig a les 20 h
Exposició que mostra una selecció de l’obra de Guillem Cifré (Barcelona 1952–
2014), un dels creadors més personals i irrepetibles del còmic català, i que es 
centra en la figura del Senyor Ruc.
Entrada gratuïta
Exposició del 18 de maig al 12 de juny
Lloc: Centre Cívic Guinardó

 PRESENTACIÓ DEL CAPGRÒS DEL SENYOR RUC 

Diumenge 21 de maig a partir de les 11 h
Cercavila de Gegants i capgrossos
Punt de sortida: Plaça Cardo. Final de recorregut: Nen de la Rutlla
A la plaça del Nen de la Rutlla es realitzarà el bateig del nou capgròs del barri 
del Guinardó, el Senyor Ruc.

 TAULA RODONA: UNIVERS CIFRÉ 

Dimarts 23 de maig a les 19 h
A càrrec de David Castillo, Joan Bofill i Antoni Giralt.
Conversa on farem un recorregut per les diferents etapes creatives de Guillem 
Cifré.
Lloc: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda
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 ACTES DELS PREMIS SOL SOLET 

Del 2 al 15 de maig > EXPOSICIÓ SOL SOLET
Exposició dels dibuixos presentats pels alumnes de les escoles especials
al sisè concurs Sol Solet
Lloc: Vestíbul del Casal d’Entitats Mas Guinardó
Obert al barri. Organitza: FUNDACIÓ SARDÀ PUJADAS

5 de maig de 18 a 20 h > PREMIS SOL SOLET
Acte de lliurament dels PREMIS SOL SOLET entre els alumnes i escoles 
d’educació especial de Catalunya que al llarg d’aquest curs han participat en la 
sisena edició dels mateixos. 
Durant l’acte tindrà lloc la representació teatral Mare terra a càrrec del Grup de 
teatre CREART.
Lloc: Casal d’Entitats Mas Guinardó
Obert al barri. Organitza: FUNDACIÓ SARDÀ PUJADAS

 DIMECRES 10 

De 18 a 20 h > RECULL DE SARSUELAS
Recull de diferents sarsueles cantades en play-back. Activitat gratuïta
Lloc: Casal d’entitats Mas Guinardó

 DIJOUS 11 

De 17.30 a 19 h > VOC (VERSIÓ ORIGINAL CATALANA)
Projecció de curtsmetratges.
Lloc: Casal d’entitats Mas Guinardó

De 18 a 19.30 h > EIX VARSÒVIA
L’activitat consisteix en un recorregut d’actuacions multi disciplinars (dansa, 
música i teatre) pels espais de creació del barri que dibuixa l’eix del carrer 
Varsòvia: Centre Cívic Guinardó - nunArt - Espai Companyia Mar Gómez, fins 
arribar al Mas Guinardó per assistir al pregó de festa major.
Lloc: Carrers del Guinardó

De 19.35 a 19.55 h > GALEJADA TRABUCAIRE
Passeja fent molt de soroll. Els Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda us conviden 
al seguici per a anunciar l’inici de la Festa Major del Guinardó. Des de la Plaça 
del Nen de la Rutlla, Passatge Garrofers fins la Plaça Salvador Riera, davant del 
Casal d’entitats Mas Guinardó.
Recorregut: Plaça del Nen de la Rutlla, Passatge Garrofers fins la Plaça Salvador 
Riera
Advertiment: L’organització adverteix a les persones amb problemes d’oïda o 
amb sensibilitat auditiva, en especial a la gent gran i als infants, que adoptin 
mesures de precaució en els actes en els quals participin els trabucaires.
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De 20 a 23.59 h > ENTREGA DE PREMIS, PREGÓ I CONCERT
Entrega del premi al guanyador del Concurs de Cartells “Alícia Gascón i 
Castelló”. Després dos joves del col·lectiu La Colla que organitza molts dels 
actes de la FM faran un breu repàs de com s’ha esdevingut aquest any. 
Desprès hi sonaran veritats dures amb melodies agradables que no et deixaran 
indiferent. De la mà de Sílvia Tomàs i Mateo Matínez.
Lloc: Plaça Salvador Riera

 DIVENDRES 12 

De 16.30 a 19.30 h > BALL DE TARDA
Entrada 3€.
Lloc: Casal d’Entitats Mas Guinardó

De 19 a 22 h > CERCATASQUES
Activitat lúdica que consisteix en un recorregut pels carrers del barri del 
Guinardó, acompanyats d’un grup de txaranga amb diversos punts de parada.
Lloc: Del Carrer Teodor Llorente a Plaça del Nen de la Rutlla

De 19.30 a 21.30 h > CONCERT DE GOSPEL
A càrrec del grup Mas Gòspel.
Lloc: Casal d’Entitats Mas Guinardó

De 22 a 2 h > CONCERT JOVE
Concert Jove adreçat a tots el públics amb la col·laboració del grup guanyador 
del encalçota’t: Dunkan i 3 DJ’s: PD de Pollastre, Wally Selecta, DJ Homys
Lloc: Plaça del Nen de la Rutlla

 DISSABTE 13 

De 8 a 20 h > SARAU DE FESTA MAJOR
Tallers, hort urbà, danses poloneses, escacs, dinar compartit, concurs de 
pastissos, espectacle infantil amb xocolatada.
Lloc: Plaça del Guinardó (el Guinardó)

De 9 a 21 h > 12 HORES DE PETANCA
Jornada de 12 hores de joc de pentanca entre diferents equips i persones que 
vulguin participar.
Lloc: Pistes de Petanca del Jardins de Frederica Montseny

De 10 a 13 h > JORNADA DE CONSUM
Lloc: davant del Casal de Joves Girapells

De 10 a 24 h > GUINAFLOWERS
La primavera arriba al comerç del Guinardó, per això traiem les botigues al 
carrer.
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Activitats dinamitzadores com exhibicions de rítmica, arts marcials, tai-xi, 
pilates, batucades, balls variats, orquestra, jocs gegants per a tota la família. 
Degustació d’una vedella rostida a partir de les 8 del vespre.
Lloc: C/ Teodor Llorente

De 12 a 13.15 h > CONCERT -VERMUT AL CENTRE CÍVIC
Concert a l’esplanada del Centre Cívic a càrrec de la Banda de l’Escola de 
Música Pausa.
Lloc: Centre Cívic

De 16 a 2.30 h > GUIN R’ FEST
Desprès d’una edició d’èxit l’any passat, el Guin ‘R Fest torna amb força i 
novetats per als amants del Reggae del Guinardó! A l’escenari Wiggle Yard, Dj 
Karlixx, Rebelmadiaq, HiLight, Live MPC Sessions o King Horror són alguns 
dels noms que ens acompanyaran aquest any. A més, hi haurà tallers, artesans, 
begudes de la terra i menjar per a tots els gustos!
Recuperem els carrers del barri per a la cultura popular!
Lloc: Parc del Guinardó

De 17 a 20 h > TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA
Taller conduït per Karin Konkle. Per assistir s’ha de tenir més de 18 anys. Porta 
roba còmoda, mitjons, ...
Preu: aportació voluntària. Places limitadas a 20 assistents per rigorós ordre 
d’inscripció.
Per a inscriure’s dirigiu-vos a: relacions.gve@guinardo.org
Lloc: Sala polivalent del Casal d’entitats Mas Guinardó

De 17.30 a 19.30 h > TARDA MUSICAL
Cantada de Coral.
Lloc: Parròquia de Santa Isabel d’Aragó i Sant Joaquim

 DIUMENGE 14 

De 10 a 21 h > ENCADELLAT LÚDIC A LA PLAÇA SALVADOR RIERA
Castellers, Paellada popular, Jocs infantils, Taller de Castellers, Actuació 
Caporales San Simon USA.

De 12 a 14 h > CASTELLERS SAGRADA FAMÍLIA
Actuació castellera.
Lloc: : Plaça de Salvador Riera

14 h > PAELLA POPULAR
Paella popular amb una de tradicional i una de vegana acompanyada de cervesa
artesana. En cas de pluja es traslladarà el dinar a la sala d’actes del Mas.
Lloc: Plaça de Salvador Riera
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De 14 a 16.30 h > ESPAI DE JOC PER A NENS I NENES
Espai de joc lliure, per racons, pera nens i nenes de totes les edats.
Lloc: Plaça de Salvador Riera

De 16.30 a 18.30 h > TALLER DE CASTELLS
Taller per descobrir el món dels castells. Organitzat per la Jove de Barcelona.
Lloc: Plaça de Salvador Riera

De 18.30 a 19.30 h > BAILE BOLIVIANO
Danza tipica folclórica multicolor per Caporales San Simón Usa.
Lloc: Plaça de Salvador Riera

19 h > GRUP D’HAVANERES I CREMAT
Cantada d’Havaneres per al Grup Tela Marinera
Lloc: Plaça de Salvador Riera

De 14 a 21 h > PICNICDUB
Picnicdub és un esdeveniment lúdic amb l’objectiu d’ensenyar i mostrar el 
significat de la cultura sound system amb tots els gèneres musicals que 
comporta a través de reproducció de vinils, versions amb cantants i instruments 
en directe i LIVE que es la música en directe a través d’una taula de mescles.
Lloc: Mirador del Nen de la Rutlla

 DILLUNS 15 

De 18.30 a 19.15 h > PORTES OBERTES DE ZUMBA
Classe de Zumba oberta a tothom major de 18 anys.
Lloc: Casal d’entitats Mas Guinardó

De 19.15 a 20 h > PORTES OBERTES DE BALL ESPANYOL
Classe de Ball Espanyol oberta a tothom major de 12 anys.
Lloc: Casal d’entitats Mas Guinardó

 DIMECRES 17 

De 18.30 a 19.30 h > L’ORQUESTRA INFANTIL DE BARCELONA
Un projecte innovador per al curs 2017/2018. Xerrada de presentació de 
L’Orquestra Infantil de Barcelona, un nou espai musical i pedagògic innovador 
que es posarà en marxa al Guinardó a partir del setembre. Nens i nenes de tota la 
ciutat aprendran i gaudiran de la música a través de projectes col·laboratius
amb escoles i altres entitats, vertebrats mitjançant composicions pròpies.
L’Orquestra Infantil de Barcelona s’estructurarà en dos estadis: el “planter” de 
formació prèvia, dels 4 als 8 anys, i l’agrupació orquestral, dels 9 als 18 anys.
Lloc: Seu d’Ut Música al carrer Amílcar 173-175 (al costat de la Plaça Catalana)
tf. 93 347 89 54 (de 17h a 21 h) / info@ut
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 DIJOUS 18 

De 19 a 20 h > CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA
Lloc: Centre Cívic del Guinardó

De 20 a 23.59 h > QUINTO I SOPAR DE CARMANYOLA
Sopar de germanor on cadascú porta el seu menjar però compartim espai 
mentre juguem al quinto popular –joc similar al bingo– en que els guanyadors 
s’emportaran premis que han estat cedits pels comerços del barri!.
Lloc: Plaça de Salvador Riera, davant del Cassal d’entitats Mas Guinardó

 DIVENDRES 19 

De 16.30 a 19.30 h > BALL DE TARDA 
Entrada 3€
Lloc: Casal d’Entitats Mas Guinardó

De 19 a 21.30 h > BIR KAMA
Teniu amics, família i companys de feina que els agradi tant la festa com a 
nosaltres? Doncs ara és el moment de demostrar-ho en aquesta gimcana 
festiva! Feu grups de 5 persones i prepareu-vos per a superar les més intrèpides 
proves mai no vistes!
Activitat per a majors de 18 anys.
Cal inscripció prèvia al Facebook: la colla fm guinardó
Lloc: Parc del Guinardó

De 20 a 21 h > TEATRE: ENSOPEGADES GRUP DE TEATRE CARETA
L’Artur i el Ferran, dos amics de joventut es retroben casualment a l’habitació 
d’una fonda. Apareix la Laura, una noia del passat que acaba complicant molt 
les coses i enmig de tot això en Gil el mosso de la fonda persegaueix a la Remei 
la cambrera, que vol que ell es comprometi a casar-s’hi. Entrada gratuïta
Lloc: Centre Cívic del Guinardó

De 22 a 2 h > GUINA’R PUNK
Primera edició del concert de música punk a la Festa Major, amb l’actuació de 
Fastloud, Atrako a mano armada, Zerzedilla i Insershow -el convidat del barri, un 
grup de versions.
Lloc: Plaça del Nen de la Rutlla

 DISSABTE 20 

De 09.30 a 20 h > 23 TIRADA DE BITLLES
Tirada de bitlles . Obert a tothom. Activitat gratuïta. Activitat esportiva.
Lloc: Centre Cívic del Guinardó
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De 11 a 2.30 h > MERCAT MUSICAL
12.15 h: Espectacle infantil pel matí
17 h: tarda de swing
19.30 h: pop català
de 20 a 23.30 h: nit de tapes dins del mercat
21.30 h: música tradicional/celta de pub
23.30 h: versions de música
Lloc: Mercat del Guinardó / Passatge Llívia

De 19.30 a 2.30 h > GUIN ‘R TRANCE
Volem introduir un petit tast de la cultura Goa Trance amb un esdeveniment a la
natura en que comptarem amb la col·laboració del col·lectiu Mimesis que 
ens portarà la seva inconfusible decoració i una selecció de Dj de diferents 
Subestils!
Lloc: Parc del Guinardó

 DIUMENGE 21 

De 9.30 a 10.30 h > MATINES
Recorregut pels carrers del barri. Parades d’artesans a partir de les 10:00 hores.

D’11 a 12.30 h > ESPECTACLE MUSICAL D’ANIMACIÓ INFANTIL 
A càrrec de Marc Oriol.
Espectacle musical d’animació infantil amb danses, balls i cançons de tot arreu 
per ballar, saltar i cantar des dels més petits fins als més grans.
Un espectacle dinàmic, rítmic i tendre alhora, que busca la comunicació i 
complicitat de tot el públic, aconseguint la participació dels infants i famílies, 
perquè siguin els autèntics protagonistes de la festa.
Lloc: Plaça del Nen de la Rutlla

D’11.30 a 14 h > CERCAVILA DE GEGANTS I CAPGROSSOS
Cercavila on participen gegants, capgrossos, tabalers i altres entremesos de
colles d’arreu de Catalunya i escoles del barri. Bateig del capgròs del personatge
del Senyor Ruc.
Lloc: Plaça del Nen de la Rutlla

De 18 a 19 h > ESPECTACLE I XOCOLATADA: DONEM-LI UNA VOLTA AL MÓN
A càrrec del Grup Xiula.
Els quatre músics de Xiula viatgem pel món, vivint aventures i experimentant
emocions, i com no! apareixem a la teva festa. És aquí on esdevindrà el moment 
únic i irrepetible de celebrar, ballar i compartir.
Entrada gratuïta
Lloc: Plaça del Nen de la Rutlla
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De 16 a 19 h > BRONXADA DE CARROS
Activitat estrella d’aquest any! Agrupa’t amb altres i fabrica el teu carro segons 
les bases de participació! Hem creat un recorregut per dins del Parc del 
Guinardó per fer descens! Es premia gairebé tot menys la velocitat! Activitat per 
a majors de 18 anys.
Lloc: Parc del Guinardó - Mas Guinardó

20 h > CORREFOC
Correfoc de Festa Major. Durada prevista 2 hores.
Lloc: Carrers del barri, de Plaça Catalana a Plaça Salvador Riera, Mas Guinardó

ORGANITZEN
Coordinadora d’entitats del Guinardó.

COL·LABOREN
Laboratoris Dr. Esteve, Atraccions Mayol, Serveis tècnics del Districte, Guàrdia 
Urbana, BTV, Residència les Dàlies.
Pel tast: La cuina del Guinardó, Tomy Tapas, Carnisseria Maria, Forn Josep Rocamora, 
Tot verd, Els sabors de casa, Bar APV Mas Guinardó, Gasch cansaladeria, Pepi-
Francisco carns i especialitats, Boufer forn de pa.

LES ENTITATS
ACEM Guinardó, ANC Assemblea Nacional de Catalunya, APV Mas Guinardó, 
Associació concessionaris del Mercat del Guinardó, Associació Namasté, Associació 
Nou Horitzó, Associació Trabucaires d’en Perot Rocaguinarda, Associació de Veïns 
Passatge Garcini, Associació Xerrac, arts plàstiques i tradicions, AV Joan Maragall, 
Centre Cívic Guinardó, Club Bitlles Guinardó, Cooperativa Rocaguinarda, Escola 
especial Mare de Déu de Montserrat, Era de Caos, EIX Maragall, Espai dansa 
Mar Gómez, FC. Martinenc, Fundació Salut i Comunitat, Geganters del Guinardó, 
Gresol, Grup de Joves Guinardó, Grup Torxa, Loapsi, Guinardó vol espais - Guinardó 
transforma, Malignes (Secció del Grup Torxa), Mama-G, Mas Gospel, nunArt, El Niu de 
Bambú, Omnium Cultural, Parròquia Santa Isabel d’Aragó i Sant Joaquim, Plataforma 
Salvem Torre Garcini, :UT Musica, Vaquetes percussió (Secció del Grup Torxa), 
Voluntaris del Guinardó.

Advertiments: La Coordinadora d’entitats del Guinardó us demana que tingueu un
comportament responsable durant la Festa Major. Un excés d’alcohol és dolent per la 
salut, els comportaments incívics ens perjudiquen a tots.



QUI SÓN I QUÈ FAN LES ENTITATS DEL GUINARDÓ

Associació Nou Horitzó
Som un centre d’iniciatives per la gent gran activa
C/Art 18 baixos • www.nouhoritzo.cat

Associació Namasté
Associació pel Desenvolupament Integral de la Persona
Difusió de les teràpies naturals
C/ Varsòvia, 52 • 08041 Barcelona • Tel. 93 436 56 71
info@namaste.cat • www.namaste.cat • www.facebook.com/AssociacioNamaste

Centre Cívic Guinardó
Equipament cultural del barri del Guinardó. Els seus dos objectius principals són:
el desenvolupament sociocultural del barri i el suport a la creació artística
Ronda Guinardó, 113 • Av. Mare de Déu de Montserrat, 134 • Tel. 93 450 39 87
informacio@ccguinardo.cat / www.ccguinardo.cat

Escola especial Mare de Déu de Montserrat
Som una escola per a nois i noies amb necessitats educatives especials
C/ Varsòvia 162 • 08041 Barcelona • Tel. 934557625
a8014012@xtec.cat • www.xtec.cat/escmarededeudemontserratee/varsovia/

Espai MARGÓMEZ
Seu de la Companyia Mar Gómez de dansa teatre.  
Creació d’espectacles i activitats de difusió.
C/ Feliu, nº18 • Tel. 932216695

Eix Maragall
Agrupació de comerciants i professionals, promovem el comerç del barri, defensem els 
drets col·lectius de botiguers, dinamitzem la vida del barri, i conservem les festes populars.
Plaça Maragall, 15 • Tel. 93 408 05 26 • info@eixmaragall.com • www.eixmaragall.com

Gresol
Ajuda i solidaritat del Guinardó
C/ Xiprer, 43, 1r 2a • 08041 Barcelona • Tel. 93 455 49 44
gresol.guinardo@gmail.com • www.gresolguinardo.org

Òmnium
Entitat per protegir e impulsar la llengua, la cultura i afavorir la cohesió social i l’educació 
del nostre país.
horta-guinardo@omnium.cat

nunArt Guinardó
Espai de creació de teatre, dansa i música.
C/ Telègraf, 67-71 • 08041 Barcelona • info@nunartbcn.com • www.nunartbcn.com
NunArt Gràcia: Carrer del Sol, 8 • Oratori de St. Felip Neri • 08012 Barcelona

Taller Escola Sant Camil - Centre Ocupacional
Atenció diürna de persones amb discapacitat intel·lectual en edat adulta amb
l’ objectiu de millorar la seva autonomia personal i social.
C/ Ercilla 57 - 08041 - Barcelona - Tel. 934550766
info@santcamil.org / www.santcamil.org / www.pessebrevivent.cat


