*El nostre barri és de foto
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Regidora d’Horta-Guinardó

Benvolguts i benvolgudes,

Benvolguts i benvolgudes,

És un honor per a mi saludar-vos per primera vegada
com a regidora de Gràcia, amb motiu de la celebració, un
any més, d’aquestes festes tan entranyables, preàmbul
de l’arribada de l’estiu.

Comença la Festa Major a la Teixonera, una festa compartida amb el veïnat de Mas Falcó i Penitents, una festa que
uneix els districtes veïns de Gràcia i d’Horta-Guinardó.

Enguany, en uns moments econòmics i socials complicats, els veïns i veïnes, les diverses entitats implicades, i
molt especialment l’Associació de Festes Taxonera-Mas
Falcó-Penitents són una bona mostra de com amb perseverança, il·lusió i treball en equip, podem superar plegats aquesta situació.
És per això que des d’aquest espai vull aprofitar l’ocasió
d’agrair-los la tasca constant i silent i la seva dedicació
diària; per fer d’aquestes festes un espai de compromís
cívic i social, metàfora de la Gràcia, la Barcelona i la Catalunya d’avui.
Us desitjo a totes i a tots unes molt bones festes, amb
la confiança, un any més, que esdevindran un èxit de
públic i participació, i que la convivència i la germanor
presidiran tots i cadascun dels actes que es detallen a les
properes pàgines.
Bona Festa Major!

Fa més d’un segle que naixia un nou barri, l’antiga Colònia Taxonera, fruit de la reparcel·lació de la finca de Joaquim Taxonera. Ara, després de tants anys, la Teixonera
ha patit molts canvis i encara és un territori en transformació. Per tant, la Teixonera i la seva gent encara poden
decidir com volen el seu futur, com volen que siguin els
seus carrers i les seves places.
Però com que el futur d’un barri no només el marquen
les grans obres i les pedres, la Teixonera també està decidint com vol que siguin les seves relacions humanes.
Amb la implicació de ciutadans i ciutadanes i de la d’entitats, s’està definint també un projecte social comú.
Aquesta ha de ser la pedra angular per treballar el futur
de la Teixonera.
I la Festa Major és un exemple d’aquesta feina en comú,
d’aquest projecte compartit, projecte en el qual el Districte també vol ser-hi i amb un ferm compromís: que la
Teixonera tingui el coneixement i el paper que es mereix
dins la gran Barcelona.
Bona Festa Major!

El Tanatori Ronda de Dalt, del grup català Serveis Funeraris Integrals, organitza el primer concurs fotogràfic popular d’HortaGuinardó.
Per participar-hi, només has d’estar empadronat al districte.
Hi ha premis per a tots els barris!
Es pot participar en qualsevol de les dues categories:
“El lloc més especial del meu barri” i “Un edifici únic, per un
barri únic”. Els 3 premis de cada barri es comunicaran i es lliuraran durant les festes majors.
Perquè tenim un barri de foto, participa al 1r concurs fotogràfic
popular d’Horta-Guinardó!
www.elnostrebarriesdefoto.com

FESTES
2012

Teixonera
Mas Falcó
Penitents

Agrupació Esportiva Sant Cebrià
Associació de Dones Mas Falcó-Penitents
Associació de Dones Taxonera
Associació de Joves Teixonera
Casal d’Avis Penitents
Casal Infantil Teixonera
Centre Cívic Teixonera
Esplai Sant Cebrià
Grallers Sant Cebrià
I.E.S. Vall d’Hebron
Mercat de la Vall d’Hebron
Taller de Cultura
Tanatori Ronda de Dalt
Penya Barcelonista Teixonera
www.festestaxonera.blogspot.com
www.lataxonera.es
www.ccteixonera.cat
www.bcn.cat/gracia
www.bcn.cat/horta-guinardo
La Comissió es reserva el dret de fer canvis a la programació. En cas
de pluja totes les activitats que es puguin traslladar es realitzaran a
l’Associació de Dones Mas Falcó-Penitents o al Centre Cívic Teixonera

© Il·lustració: Maite Niño

Del 20 de maig
al 17 de juny

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Diumenge 20 de maig
Associació de Dones Mas Falcó-Penitents

Dijous 31 de maig
Pl. Vall d’Hebron

c/ Veciana, 2, local
12.00 h Mostra de tallers de l’Associació de Dones 		
Mas Falcó-Penitents

17.30 h

Pl. Vall d’Hebron

Centre Cívic Teixonera

16.00 h Festa d’aniversari de l’Associació de Dones 		
Mas Falcó–Penitents

20.15 h

Divendres 25 de maig

Centre Cívic Teixonera

20.00 h Grup de Teatre Dones Taxonera
Mañana de primavera. Dario Fo
Pelea. Hermanos Álvarez Quintero

Casal d’Avis Penitents
10.00 h
17.30 h

09.00 h Exhibició de puntaires
Organitza Associació de Dones Taxonera
18.30 h
21.00 h

Pl. Vall d’Hebron

14.00 h

Trobada de penyes barcelonistes
Activitats organitzades per la Penya Barcelonista Teixonera
Paella. Caldrà haver-ne comprat el tiquet
prèviament (fins a exhaurir-ne les existències)

21.30 h

22.15 h

Dimarts 29 de maig
Pl. Vall d’Hebron
17.30 h

Campionat de canastra de l’Associació de 		
Dones Mas Falcó–Penitents

23.00 h

Dimecres 30 de maig
Parc de Bombers de la Vall d’Hebron
17.30 h
18.30 h

Visita i activitats familiars. (Màxim 50 places)
Inscripcions al Centre Cívic Teixonera
Taller de decoració de la plaça Vall d’Hebron

12.00 h

17.30 h

Dissabte 2 de juny
I.E.S. Vall d’Hebron
10.00 h

Campionat de futbol sala infantil,
organitzat per l’Agrupació Esportiva Sant Cebrià

18.30 h

El dinar s’amenitzarà amb animació musical i per acabar
farem cafè per a tothom

Parc dels Garrofers
18.30 h
19.30 h

43 aniversari del Mercat
Activitat - Flashmob del videoclip del barri
per a tothom. Si vols participar-hi t’esperem a
les 10 h per aprendre les passes
20.00 h

Pl. Cosmos

Campionat de petanca, dòmino i “guiñote”
“Xupinazo” d’inici de festes
Taller de confecció de maraques i tamboril.
Organitzat per Grallers Sant Cebrià
Jocs de taula per nens/es de 12 a 18 anys.
Organitzat pel Centre Infantil Teixonera
Berenar infantil
Pregó d’inici de les festes
Recollida d’aliments solidaris
Llet, cafè, sucs, cacao, pastisseria envasada,
galetes... per al Menjador Social del Barri
Sopar popular
L’organització hi posa la infraestructura, la
música i la beguda. Els veïns han de dur el
menjar i la gana
Reproducció de vídeos del barri:
“Festes 2011”, “Carnaval 2012”
Curts Ozzipiuntur
Videoclip “Dance-Comerç”
Nit de festa major
Orquestra La Montecarlo
Al descans, es farà un bingo popular

Atraccions d’inflables
Botifarrada popular per a tothom
(fins a exhaurir-ne les existències)

Mercat de la Vall d’Hebron

Pl. Vall d’Hebron

Pl. Vall d’Hebron

10.00 h

11.00 h
12.30 h

Inauguració de l’exposició
Maite Niño. Iŀlustracions

Divendres 1 de juny

Dissabte 26 de maig

Diumenge 27 de maig

Mostra de tallers al carrer
Taller obert a tothom de dansa, gimnàstica i
Qi gong

c/ Juan Valera - Pl. Isop

Atraccions d’inflables
Taller de xapes, de maquillatge i perruqueria,
taller de plàstica Fem animals amb boles de paper. Organitzat per l’Esplai Sant Cebrià
Berenar infantil
III Campionat internacional de llançament
de pinyols d’olives. En les tres modalitats
oficials, i en categories infantil i sènior
Inscripcions al Centre Cívic Teixonera

22.00 h

Dimarts 5 de juny
Casal d’Avis Penitents
10.00 h
17.00 h

22.00 h
23.30 h
00.15 h
01.30 h

Correbars amb la Banda Patilla fent un
recorregut pel nostre barri
Nit jove: TAXO-ROCK 2012, 3a edició
Wild Cirkus
Los cuervos
Taquikàrdic Sinners
DJ Torre del bar Isidro

Pl. Vall d’Hebron
22.00 h

Nit de Festa Major. Orquestra Salsabor
Al descans es farà un bingo popular i per
acabar, farem el tradicional Ball del Fanalet

Casal d’Avis Penitents
11.00 h
17.00 h

Pl. Vall d’Hebron
Festa infantil amb tallers i jocs de sempre
Fira d’artesans amb formatges i embotits
Paella popular. Caldrà haver-ne comprat el
tiquet prèviament (fins a exhaurir-ne les existències). Durant el dinar es farà un bingo popular

Festa d’aniversari del Casal d’Avis Penitents
amb lliuraments de premis
Ball de festa d’aniversari del Casal d’Avis 		
Penitents

Divendres 8 de juny
Centre Cívic Teixonera
21.00 h

Diumenge 3 de juny
10.00 h
11.00 h
14.00 h

Campionat de petanca, dòmino i “guiñote”
Campionat de petanca, dòminó i “guiñote”

Dijous 7 de juny

c/ Juan Valera - Pl. Isop
20.00 h

Animació infantil amb el grup Toka el TRES
Lliurament de premis
De les activitats de festa major i del concurs
fotogràfic El nostre barri és de foto *
(per gentilesa del Tanatori Ronda de Dalt)
Pregó de cloenda
Havaneres i rom cremat
Grup Son de l’Havana
(activitat patrocinada per Taller de Cultura)
“Xupinazo” de fi de festes

Portàtil salsero
Màster-class a càrrec d’Enrique Dorado.
Concert de salsa a càrrec de Guarapo B.C.N.

Diumenge 17 de juny
Centre Cívic Teixonera
18.00 h

Espectacle de dansa Bienvenidos a Burlesque
realitzat per Taxodance i +Kball
amb la col·laboració de Jordi Romero
Venda d’entrades 30 min. abans de
l’espectacle. Preu: 3€

