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FESTES

E

21 h • Pl. Vall d'Hebron

TAXOREVOLUTION
Com cada any, la Taxorevolution torna a les festes 
del barri, i tornem amb més força que mai! Serà una 
festa jove increïble que consistirà en concerts mu-
sicals i, a mesura que avanci la nit els, dj’s aniran 
prenent posicions 

DIUMENGE, 18 DE JUNY
10 h • Pl. Vall d'Hebrón
Inici de la Festa de celebració del XIV Aniversari de la 
Penya Barcelonista de la Teixonera, amb activitats es-
portives infantils i d’animació 

14 h • Pl. Vall d'Hebrón

PAELLA POPULAR
Cal haver reservat el tiquet al Bar Noni – Preu: 10 euros 

16 h • Pl. Vall d'Hebrón
Lliurament de premis al bar guanyador i dels premis de 
participació del concurs Taxo Tapa 2017 . A continua-
ció animació musical 

GENERAL

TAXOTAPA

Del 25 de maig al 4 de juny
Cinquè recorregut gastronòmic per diferents bars i 
restaurants del barri. Sorteig d'un sopar per a dues  
persones, entre els participants que hagin fet el re-
corregut i votat la millor tapa.
Informació al Centre Cívic Teixonera, a comerços del 
barri, i als bars i restaurants participants. Lliurament 
del premi i sorteig de les dues butlletes participants 
guanyadores, el dia 18 de juny a la Festa de la 
Penya Barcelonista Teixonera a al plaça de la Vall 
d'Hebron.

COMERCIANTS DE LA TAXONERA
Les botigues  associades a Comerciants Teixonera 
faran un sorteig de 300 euros en vals de compra. 
Omple les teves butlletes a les botigues associades. El 
guanyador/a es coneixerà el dia 11 de juny en sorteig 
fet en directe a la plaça de la Vall d'Hebron després 
del dinar de festa major.

INFORMACIONS DIVERSES  

Del 30 de maig al 15 de juny 
Centre Cívic de la Teixonera

EL TALLER DE PINTURA
Pintures a càrrec dels alumnes del taller de pintura del 
Centre Cívic. Sota la direcció de Marisa Ordóñez

DEL 16 AL 30 DE JUNY 

Centre Cívic de la Teixonera

L’ESCOLA GRAVI FA 50 ANYS
Exposició de fotografies
Va néixer de la Cooperativa Graciense de Viviendas com 
a cooperativa de famílies, i a final del segle XX va esde-
venir cooperativa de treball. Aquesta exposició vol ser 
testimoni de la història de l'Escola, però també d'una 
manera de fer escola. La celebració dels 50 anys no és 
tan sols una mirada al nostre passat, és també l'oportu-
nitat de compartir un present ben viu i la il·lusió per al 
futur. Per a més informació www.gravi.com o 50anys@
gravi.com

ENTITATS
Del 3 al 18 de juny, us trobareu, en diferents espais 
de la festa, tendals de les associacions del barri amb 
informacions de les seves activitats.

DIVENDRES, 16 DE JUNY
17 h • Pl. Herta Frankel

MEMÒRIES DE LA TAXONERA
Repàs dels 102 anys d'història del nostre barri amb 
Herta Frankel i els seus titelles com a fil conductor. Ex-
posició gràfica sobre aquesta història i taller de titelles 
per als infants. Ho organitza l’Assemblea de Joves de 
la Taxonera

19.30 h • Centre Cívic Teixonera
Representació teatral de l’obra: No hay huevos  de José 
Salvador, a càrrec de l’Associació de Dones Taxonera - 
Penitents

De 16 a 20 h • Centre Cívic Teixonera

CURS DE PRIMERS AUXILIS
Cal apuntar-s’hi prèviament al telèfon 93 256 33 88. 
15 places per sessió. A càrrec  d’Ambulàncies Catalunya

DISSABTE, 17 DE JUNY
De 10 a 14 h • Casa Ronald McDonald
Pl. Vall d’Hebron, 59. Portes obertes i jocs  al pati. Visites 
guiades cada 30 minuts.Torns de 10 persones

De 10 a 14 h • Centre Cívic Teixonera

CURS PRIMERS AUXILIS
Cal apuntar-s’hi  prèviament al telèfon 93 256 33 88. 
15 places per sessió. A càrrec  d’Ambulàncies Catalunya

D’11 a 13.30 h • HorTaxonera

JORNADA D'HORTS OBERTS
Vine a gaudir dels nostres horts. C/ Arenys, entre la Pl. 
Herta Frankel i les escales de Can Besora

D’11 a 13 h • Residència i Centre de dia d’Horta
C/ Josep Sangenís 75. 
Vermut d’aniversari de la Residència Horta: Vine a cele-
brar amb nosaltres el nostre 25 aniversari! Us hi espe-
ren actuacions del Centre Cultural Andaluz La Taxonera 

(Coro Rociero, Voces del Pueblo i el transformista Nely) 
i del grup de Sevillanes del Casal d’Horta i també  d’una 
exposició fotogràfica del nostre arxiu 
Al bar del Casal a més, podreu fer  el vermut i gaudir de 
la festa amb tots nosaltres. Us hi animeu? 

11 h • Pl. Cosmos
FESTA DE L'AIGUA!
Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb 
tauletes interactives i superar  tots els nivells del cicle 
de l’aigua? O transportar aigua sense perdre’n ni una 
gota? 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!

11 h • Pl. Cosmos

TALLER DE RUGBI
Introducció al rugbi  a càrrec  Químic Rugby Teixonera

18 h • Camps futbol

PARTIT SOLIDARI DE FESTA MAJOR
organitzat per  la Penya Barcelonista de la Teixonera 
El veterans de la Taxonera jugaran uns partits amb 
equips veterans de la ciutat. El preu de l'entrada serà 
solidari: Caldrà portar-hi roba i calçat esportiu usat, 
però en bon estat, que tingueu a casa i que no el  feu 
servir, per fer-lo arribar als més necessitats. La roba la 
lliurarem a Càritas i les sabates a la Fundació Esi Inter-
nacional.

De 17 a 24 h • Centre Cívic Teixonera

BARNAJOCS. PIRATES, ROM I JOCS
Aaarrrr!, vine a la festa més boja i divertida de mar en-
llà. Podràs passar-ho millor que un pirata que acaba de 
descobrir l'illa del tresor mentre jugues a jocs clàssics de 
les festes: endevina la pel·li, pictionary, qui sóc, jenga...
Com en tota  bona festa pirata, el rom acabarà formant 
part de la nostra sang, així que no serà apte per a gru-
mets. Aaarrr!
Entrada gratuïta, opcional venir disfressat de pirata i es 
votarà per triar les dues millors disfresses. 

Organitzat per:

Associació de Festes Taxonera-Mas Falcó-Penitents
Ajuntament de Barcelona

Districtes d’Horta-Guinardó i Gràcia
V

Amb la col·laboració de:

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
Esplai Sant Cebrià

Federació: Associació d’Entitats La Bòbila - Taxonera
Foc - Diables d’Horta

Fundació La Roda
Grallers de Sant Cebrià

Hortaxonera
Menjador Social Sant Cebrià

Mercat Vall d’Hebron - Taxonera
Penya Barcelonista Teixonera

Projecte O -Vert
Químic - Equip de Rugbi

Toka el 3
Taller de Cultura



PROGRAMA D’ACTIVITATS
DES DEL 21 DE MAIG FINS AL 18 DE JUNY

DIUMENGE, 21 DE MAIG

12 h • C. Veciana,2 

EXPOSICIÓ
al Casal de l’Associació de Dones Mas Falcó – Penitents 

16.30 h • Pl. Vall d’Hebron

FESTA 11È ANIVERSARI
de l’Associació de Dones Mas Falcó – Penitents, amb 
activitats musicals i xocolatada 

10.30 h -• Pl. Herta Frankel

MISSA ROCIERA
del Centro Cultural Andaluz La Taxonera

De 12 a 20 h • Pl. Herta Frankel 

CRUCES DE MAYO
Festival del Centro Cultural Andaluz La Taxonera

DIJOUS, 25 DE MAIG

17 h  • Casal Penitents

CAMPIONAT DE DÒMINO I GUINYOT 
del  Casal de Gent Gran Penitents

19.30 h •  Centre Cívic Teixonera 

PORTÀTIL EN MOVIMENT   

Com a continuïtat del cicle Territori en Dansa, oferim la 
possibilitat de formar-vos amb ballarins de prestigi i de 
conèixer nous artistes.

19.30 h  Breu actuació de Diego Garrido   
 (IronSkulls): Sin miedos
19.45 h   Classe magistral de danses urbanes i dansa  
 contemporània

Aforament limitat. Es recomana inscriure-s’hi prèvia-
ment al telèfon 93 256 33 88

DIVENDRES, 26 DE MAIG

17.30 h • Associació de Dones Mas Falcó – Penitents 

CAMPIONAT DE CANASTRA 

DATA PER DETERMINAR

12 h • Centre Cívic Teixonera

AUDICIÓ CLÀSSICA. LA MÚSICA CURA L’ÀNIMA.
A través del contacontes musical El follet valent i la 
màgia del violí ens endinsarem en la història  d’aquest 
personatge amb música de Purcell, Telemann, J.S. 
Bach i Brahms, amb els quals  aprendrem a dife-
renciar les emocions en tonalitats majors i menors. 
Concert familiar. Edat recomanada: de 4 a 10 anys. 
Consulteu la data al Centre Cívic 

DIMECRES, 31 DE MAIG

19 h • Centre Cívic Teixonera

MINICONCERT AL VESPRE
Cant. Concert intimista, a  càrrec d’Andrea Micheli. Men-
tre t’esperes, mentre descanses, et convidem a gaudir 
de la música 

DIJOUS, 1 DE JUNY

11 h • Casal Penitents
Campionat de  Petanca organitzat pel Casal de Gent 
Gran Penitents

19.30 h • Centre Cívic Teixonera
Presentació del llibre: SMOKING DEAD de Sergio Bona-
vida Ponce.
Amb maridatge cultural “La Taxonera”: Literatura i ci-
nema. Mestre de cerimònies: Jordi O. Romero 
Més informació al mateix Centre Cívic 

DISSABTE, 3 DE JUNY

10 h • Pl. Vall d'Hebron

TROBADA DE PUNTAIRES
de l’Associació de Dones Taxonera – Penitents 

10 h • Casa Taxonera

TALLER D’ELABORACIÓ  DE CAPGROSSOS

Organitzat per l’Associació de Veïns de la Taxonera 

De 10.30 a 13 h - Pl. Herta Frankel 

Diada de l'Esplai Sant Cebrià,amb tallers i música 
amb Toka el 3 

DIJOUS, 8 DE JUNY

10 h • Davant del Casal Penitents

GIMNÀSTICA I LLIURAMENT DE TROFEUS

a càrrec del Casal de Gent Gran Penitents 

17 h • Casal Penitents 

Celebració de l’aniversari i berenar organitzat pel 
Casal de Gent Gran dels Penitents

De 17.30 a 19 h • Parc Bombers de la Vall d’Hebron 

Jornada de Portes Obertes.   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 

DIVENDRES, 9 DE JUNY
17.30 h • Pl. Vall d’Hebron

Inici de festes amb la trobada de les associacions i 
l’acte d’inici de festes 

18 h • Pl. Vall d’Hebron 
Pregó a càrrec de la Penya Barcelonista Teixonera, que 
celebra el seu 25è aniversari .

18.30 h • Pl. Vall d’Hebron
FESTA INFANTIL
amb La Tresca i la Verdesca i el seu espectacle familiar 
d’aigua: Històries d'aigua. Vine-hi preparat!  Amb la col-
laboració de la Fundació la  Roda 

21.15 h • Pl. Vall d’Hebron

SOPAR POPULAR
L’organització hi posa la infraestructura, la música i la 
beguda. Els veïns han de dur-hi el menjar i la gana. 
Aforament limitat quant a  taules i cadires 

23 h • Pl. Vall d'Hebron

BALL DE FESTA MAJOR
amb l’orquestra SWING LATINO. A la mitja part hi 
haurà un bingo popular

DISSABTE, 10 DE JUNY
De 10 a 14 i de 16 a 18 h • Pl. Herta Frankel

LA GRANJA PER A TOTHOM
Taller-granja interactiu per conèixer com viuen els 
animals en una granja i els orígens d’alguns aliments. 
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys 

10 h • Pl. Herta Frankel
SORTIDA CULTURAL
Visitem la Taxonera i Sant Genís! Places limitades. Cal 
fer reserva de plaça al 93 256 33 88 

12 h • Mercat Vall d’Hebron - Taxonera

Musica a càrrec del Coro Rociero, organitzat pel Centro 
Cultural Andaluz La Taxonera 

12.30 h • Mercat Vall d’Hebron - Taxonera

BOTIFARRADA POPULAR
Fins a exhaurir existències 

17 h • Pl. Numen Mestre
Vine i participa al primer campionat de  Ping-Tapa-
Pong. Primer campionat de tennis de taula de Festa 

Major de la Taxonera, acompanyat de tast de tapes 
artesanes d'elaboració pròpia. Porta-hi la teva tapa i 
a veure si és la que més agrada! Inscripcions limita-
des mitjançant missatge al facebook de l'Assemblea 
de Joves Taxonera 

De 18.30 a 20 h • Pl. Vall d'Hebron

FESTA FLAMENCA
organitzada pel Centro Cultural Andaluz La Taxonera 

23 h • Pl. Vall d'Hebron

GRAN BALL - REVIVAL DE FESTA MAJOR!

Vine-hi  a gaudir del millor grup de versions actual: 
Kuéntame Como Sonó!

DIUMENGE, 11 DE JUNY

De 9 a 13 h • Pl.  de la Bòbila

1A MILLA DE LA TAXONERA
Per commemorar els 25 anys de la Penya Barcelo-
nista de la Teixonera es correrà  la 1a Milla de la 
Taxonera  
Hi haurà nou  categories d'edat que a la vegada es 
doblaran per córrer homes i dones. El punts d'arri-
bada i sortida seran les places Numen Mestre i Adolf 
Marsillach. El circuit serà el quadrat format pels 
carrers Segur, Iriarte, Samaniego i la Pl.  Isop. Els 
atletes hi hauran de fer  dues voltes per fer els 1.609 
metres corresponents a la milla. Hi haurà animació  
musical i bar a la plaça de la Bòbila.

14 h • Pl. Vall d'Hebron

PAELLA POPULAR 
Caldrà haver  comprat el tiquet prèviament (fins a 
exhaurir-ne les existències). Preu: 10 euros. Durant 
el dinar hi haurà animació musical  
En  finalitzar el dinar és farà el sorteig del premi 
dels COMERCIANTS DE LA TAXONERA i farem un bin-
go popular 

17.30 h • Pl. Vall d'Hebron

ANIMACIÓ MUSICAL DE LA TARDA 

19 h • Pl. Vall d’Hebron

HAVANERES I ROM CREMAT
amb el grup Morralla. Actuació patrocinada pel Taller 
de Cultura 

21.45 h

CORREFOC
Inici C/ Rosell - Arenys – Celebrem els 10 anys de les 
festes amb un gran Correfoc al barri! 

22.30 h • Pl. Vall d’Hebron
Esclat de foc de la Festa Major 

DIMARTS, 13 DE JUNY

18 h • Centre Cívic Teixonera

EXPLICA'M UN CONTE
A càrrec d’UmpaLumpa. La Laura està convençu-
da que les princeses no es tiren pets, el Nil i el Pol 
pensen que les nenes són unes porugues, la Martina 
pensa que no trobarà mai un papa tan fantàstic com 
la mama... Creences que vénen de lluny i que mitjan-
çant els contes veurem amb altres ulls 
Contacontes adreçat a infants de 4 a 8 anys. Activitat 
gratuïta i oberta a tothom 

DIMECRES, 14 DE JUNY

17.30 h • Pl. Herta Frankel

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

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

Els districtes de Gràcia i Horta-Guinardó tornen a demostrar el 
seu bon veïnatge amb aquesta Festa Major que agermana barris i 
que manifesta la sintonia entre la gent que hi viu. Del 21 de maig 
al 18 de juny estarem de celebració, essent el punt més àlgid el 
cap de setmana del 9 a l’11 de juny. Un any més, cal agrair la fei-
na de totes les persones, les entitats i les associacions que ho fan 
possible, sense vosaltres no seria possible viure aquests dies de 
gresca, coneixença entre veïns i veïnes i gaudi de l’espai públic.

Enguany hi trobareu tota una sèrie d’activitats com concerts, tro-
bades gastronòmiques amb el tan celebrat Taxotapa, correfocs, 
tallers, exposicions o curses i altres competicions esportives que 
fan evident la riquesa associativa dels barris i l’empenta per tirar 
endavant aquesta celebració, i que segur que comptaran amb la 
participació de públic de totes les edats.

La Festa Major són 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    Eloi Badia 
Regidora d’Horta-Guinardó   Regidor de Gràcia


