DURANT EL
DISSABTE I DIUMENGE
ESTARAN OBERTES LES
CARPES DE L’ASSOCIACIÓ
DE COMERCIANTS ALS
JARDINS PRÍNCEP
DE GIRONA

FESTA
MAJOR
DEL BAIX

TOTS EL DIES DE LA
FESTA MAJOR PODREU
VISITAR A LA SEU DE
L’ASSOCIACIÓ UNA
EXPOSICIÓ DE PINTURA
DEL TALLER D’ARTS
PLÀSTIQUES

GUINARDÓ

El Baix Guinardó ja és a punt per celebrar
del 9 a l’11 de juny la seva Festa Major, un
cap de setmana que transforma l’espai públic quotidià en un lloc festiu, amb un munt
d’activitats per a tots els públics i per a tots
els gustos. Desitgem que gaudiu plegats
d’aquesta que no seria possible sense l’esforç de les entitats i de les persones que
l’organitzen.
Vull aprofitar l’oportunitat que m’ofereix la
Festa Major per felicitar-vos per la feina
que dueu a terme i us encoratjo perquè
continueu treballant plegats per millorar el
barri del Baix Guinardó.
Són dies de celebracions i participació veïnal. Us animo a gaudir-ne i a omplir el barri
d’alegria i convivència.
Visca la Festa Major!

9, 10 i 11 DE JUNY
DE 2017

Mercedes Vidal Lago
Regidora d’Horta-Guinardó

XXXIX FESTA MAJOR
DEL BAIX GUINARDÓ
9, 10 i 11 DE JUNY
DE 2017
DIVENDRES, 9 DE JUNY
17 h Xocolatada per als infants amb l’actuació del
Pallasso Vermellet i el seu món d’il·lusió i globoflèxia,
a la ronda del Guinardó, zona de petanques.
Patrocinador: Farmàcia Vélez.
17 h Melé de petanca a les pistes de la ronda del
Guinardó. Melé per sorteig (doblets o triplets segons
inscripció). Preu: 4 €. Tres partides mínim.
18.30 h Educació Canina als Jardins d’Hiroshima. Tallers
de treball d’olfacte i pistes de confiança. Una manera
divertida d’ajudar el vostre gos a tenir més autoconfiança
i millorar el vincle que hi teniu, entre molts altres
beneficis.
19 h Pregó de Festa Major. El Pregó sortirà del concurs
de redacció en el qual participaran les diverses escoles
del barri.
19.30 h Quinto Popular. El quinto, també anomenat
quina, plena, rifa o loteria vella, és un joc típic de diverses
comarques de Catalunya i del País Valencià. És el joc
precursor del Bingo, i aquest any l’iniciem al barri del Baix
Guinardó. No és un bingo qualsevol, hi ha qui canta els
números (no diu mai el número, sinó alguna cosa que hi
està relacionada ) són els lloros i les cotorres. Us animeu
a participar-hi?
21 h Melé nocturna de petanca a les pistes de la ronda
del Guinardó. Melé per duplets muntats. Hora d’inscripció
de 20.a 20.45 h. Preu per doblets: 10 €.
22.30 h Concert de Nit a càrrec de la banda Covers.
A la ronda del Guinardó, zona de les petanques.

DISSABTE, 10 DE JUNY

a la carpa de l’Associació de Comerciants del Baix
Guinardó, als Jardins del Príncep de Girona.

9.30 h Cercavila, amb la xaranga Els Labradores pels
carrers del barri. Sortida del Parc de les Aigües - Pi i Margall
- Sardenya - Encarnació - Lepant - Entrada als Jardins del
Príncep de Girona - Santa Carolina - Padilla - ronda del
Guinardó - Castillejos - Sant Antoni M. Claret - Marina Alcalde de Móstoles - pl. Alfons X.

17 a 18 h Taller d’escacs infantil, a càrrec de La Drecera,
als Jardins del Príncep de Girona.

10 h Comerç al carrer. (Durant tot el dia). Als Jardins del
Príncep de Girona

17 h Torneig de Petanca. A les pistes de la ronda del
Guinardó.

10 h Torneig de Petanca. El club Amics Petanca Gaudí,
organitza un torneig de petanca per a “infantils i Juvenils”.
Resta de la informació a l‘interior del butlletí.

17.30 h Música a càrrec de Thuesday Blues Project. A la
ronda del Guinardó.

10 a 11.30 h Educació canina. Jardins d’Hiroshima. Vine a
descobrir-ho. T’hi esperem.
11 h Taller obert de tai-txi. Tai-txi “Salud i longevitat” i
exhibició de Shaolin Kungfu “Forma i aplicació”. Al parc de
les Aigües.
12 a 13 h Taller de pachwork a càrrec de La teràpia de la
llana, a la carpa de l’Associació de Comerciants del Baix
Guinardó als Jardins del Príncep de Girona.
12 a 14 h Vermut Blues a càrrec de la banda Park Band als
Jardins Príncep de Girona.
12 a 14 h Marató de Country a càrrec d’Equip Country
organitzat per La Drecera, a la Ronda Guinardó, zona de les
petanques.
12 h Espectacle infantil a càrrec de Jamaikids, organitzat
per el centre Cívic del Guinardó, als Jardins d’Hiroshima.
És un espectacle musical per a tota la família on on petits i
grans agafaran una màquina del temps per viatjar a través
de la història jamaicana, des de l’ska dels anys 60 fins al
dancehall actual. En aquest viatge les famílies podran
ballar, saltar, cantar i fer de DJ’s, a més d’aprendre sobre el
llegat musical d’aquesta illa del Carib.
13 a 14 h Taller de punt a càrrec de La teràpia de la llana, a
la carpa de l’Associació de Comerciants del Baix Guinardó,
Jardins del Príncep de Girona.
14 h Dinar popular gratuït. Fideus a la Cassola de
l’Associació, a la Ronda Guinardó, zona de les petanques.
16 a 17 h Taller de Music Together, a càrrec de La Drecera,

17 a 20 h Mostra de dansa i música a càrrec de La
Drecera, Si be mol i Sa nau, als Jardins de Príncep de
Girona.

18 a 21 h Micro Obert als Jardins de Hiroshima. Un
espai on l’artista pot expressar-se durant un determinat
temps, per presentar la seva obra sobre un escenari.
Inscripció prèvia a baixguinardo@yahoo.es, especificant
la teva proposta.
20 a 22 h Exibicions de ball a càrrec de l’escola Oki
dance i rakata. A la Ronda Guinardó, a la zona de
petanques.
22 a 22.30 h Concert jove als Jardins d’Hiroshima, amb
l’actuació de DJ Marikarmen, Blind Reverendo i Far
From Oniria.
23 h Gran Ball de Nit, a la ronda del Guinardó, zona de
les petanques, a càrrec de l’Orquesta Almas Gemelas.

DIUMENGE, 11 DE JUNY
9.30 h Sardinada popular gratuïta, a la ronda del
Guinardó, zona de petanques.
Patrocinador: Peixateria Ginés.
10 a 11 h Classe oberta de ioga a càrrec de Paulix
Martos, organitzat per La Drecera als Jardins Príncep
de Girona.
10 a 12 h Jocs d’aigua a la Ronda Guinardó a la zona
de petanques. Sense cap mena de dubte, l’opció mes
refrescant per l’estiu. La nostra festa de l’ escuma
també inclou música.
11 h Taller obert de Chikung: Txikung “Superar
Problemes de Salut Física i Mental”. Parc de les Aigües.

11.15 a 11.45 h Exhibició de tai-txi, a càrrec Pablo Salas,
organitzat per La Drecera, als Jardins del Príncep de
Girona.
12 a 14 h Jornada de Jam Session a ronda del Guinardó,
a càrrec d’Agustí Mas i Glaç & Co.
12 a 13 h Classe oberta de zumba, a càrrec d’Isabel
Gonzàlez, organitzat per La Drecera, als Jardins del
Príncep de Girona.
13 a 14 h Batucada a càrrec de Baquetes del Guinardó,
als Jardins del Príncep de Girona.
16.30 h Entrega de premi del concurs dels paranys.
17 a 18 h Teatre infantil Las aventuras de arco-iris, a
càrrec de Cámara de teatro.
17.30 a 19.30 h Actuacions dels tallers i grups d’arts
escèniques del Casal de Gent Gran del Baix Guinardó a
la ronda Guinardó, zona de petanques.
17.20 h Sevillanes
17.35 h Country (Prof. Mercè Ros)
17.55 h Ball en línia Avançat Grup B
(Prof. Jesús Garzón)
18.10 h Ball en línia Avançat Grup A
(Prof. Montse i Esperanza)
18.25 h Ball en línia Dinàmic (Prof. Roser Ortega)
18.40 h Ball en línia (Grup Mariano)
18.55 h Fi de Festa
20 h Cantada d’havaneres amb el Grup Mar Brava.
Amb cremat i pastes a la ronda del Guinardó, zona de
petanques.
20 h Taller per fer de diables destinat a tothom. Si vols
saber què se sent fent de diable, participa al taller i les
Fures us n’ensenyaran. Nosaltres hi posarem el material
i vosaltres, les ganes. A la porta del parc de les Aigües.
22 h Fi de festa amb el Correfoc Les Fures de Can Baró
Recorregut: ronda del Guinardó davant de la seu del
Districte fins a la ronda del Guinardó - carrer de les
Camèlies i tornada per la ronda del Guinardó fins a la
porta del parc de les Aigües.
DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGUE
Torneig de dards sl Bar Lorenz, Pi i Margall, 91-93.
(Més informació al butlletí)

