
9—14 Setembre
Menú de plats barrocs
Al local social de l’APV Mas Guinardó.

Dimarts 9 
20:00 h
Acte institucional de la celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya d’Horta-Guinardó
L’acte comptarà amb la participació de La Coronela 
de Barcelona, el violoncel·lista Hyunkun Cho i la 
lectura de textos per part de les Aules d’Extensió 
Universitària per al Temps Lliure i la Coordinadora 
d’Entitats del Guinardó, així com l’ofrena floral per 
part de les entitats del districte. 

21:30—23:00 h (passis cada 20 minuts)
Estrena projecció del vídeo mapping 
Mas Guinardó, 300 anys després: 
història d’un setge
A la façana del Mas Guinardó.

Dimecres 10 
19:30 h 
Conferència: Barcelona 1706-1714. 
Dietari d’un Adroguer
A càrrec d’Oriol Garcia Quera, il·lustrador. 

21:00—23:00 h (passis cada 20 minuts)
Projecció del vídeo mapping Mas Guinardó, 
300 anys després: història d’un setge
A la façana del Mas Guinardó.

Dijous 11 
21:00—23:00 h (passis cada 20 minuts)
Projecció del vídeo mapping Mas Guinardó, 
300 anys després: història d’un setge
A la façana del Mas Guinardó.

Divendres 12 
18:30 h
El Corpus de Sang —7 de juny de 1640— 
Els fets de l’11 de Setembre de 1714 
Lectura de narracions i poemes 
Grup de Teatre de l’Associació Aules d’Extensió 
Universitària per al Temps Lliure.

19:30—20:30 h
Conferència: La guerra de la Successió al Guinardó
A càrrec de Joan Corbera, historiador del Grup d’Es- 
tudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada–POU.

21:00—23:00 h (passis cada 20 minuts)
Projecció del vídeo mapping Mas Guinardó, 
300 anys després: història d’un setge
A la façana del Mas Guinardó.

Dissabte 13
10:00—20:30 h
Mercat barroc

10:00—12:00 h
Taller: Fes una coca de forner
L’Obrador dels 15.

12:00—14:00 h
Concert Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Danses tradicionals amb l’Esbart Folklòric d’Horta. 
Ballada de Sardanes, amb la col·laboració del Grup Sar- 
danista Horta i la Colla Sardanista Les Violetes del Bosc.

12:00—14:00 h  i 17:30—20:30 h
Taller: Crea la teva recepta barroca 
L’Atelier d’Horta.

17:00 h
Concert de la Coral Polifònica Guinardó

17:30—20:30 h
Tallers infantils
•	Fang	tornejat,	gravats,	impremta,	construcció 
de	canons,	personatge	de	l’època— 
Xerrac, Arts Plàstiques, Festes i Tradicions.
•		Pintem	la	bandera	de	Santa	Eulàlia—
Escola d’Educació Especial Mare de Déu de Montserrat.

Agraïments:	Coordinadora	d’Entitats	del	Guinardó,	Eix	Maragall,	Associació	Àrea	Comercial	Entorn	Mercat	Guinardó	i	Federació	de	Comerç	Cor	d’Horta	i	Mercat	d’Horta.
Més informació: www.bcn.cat/horta-guinardo/1714

18:00 h
Degustació de pa amb oli
Associació Nou Horitzó.

18:00—20:00 h
Actuació per a tots el públics 
del Trobador Txapic d‘Arreu
La història dels jocs de mans! 
i De cap a peus Txapic d’Arreu.

19:30 h
Teatre Musical Espai Jove Boca Nord
Les trinxeres de rereguarda. Les dones del 1714.

20:15 h
Degustació gratuïta de vaca rostida

21:00—23:30 h (passis cada 20 minuts)
Projecció del vídeo mapping Mas Guinardó, 
300 anys després: història d’un setge
A la façana del Mas Guinardó. 

Diumenge,	14
10:00—14:00 h
Mercat barroc

10:00—14:00 h
Tallers infantils
•	Crea	la	teva	recepta	barroca—L’Atelier	d’Horta.
•	Pintem	la	bandera	de	Santa	Eulàlia— 
Escola d’Educació Especial Mare de Déu de Montserrat.
•	Jocs	tradicionals	del	1714— 
Xerrac, Arts Plàstiques, Festes i Tradicions.

10:00—14:00 h 
Música barroca itinerant
Escola de Música Pausa.

10:30 h
Plantada de gegants
Gegants	del	Districte,	Gegants	del	Guinardó 
i	Gegantons	de	l’Escola	Virolai.

11:00—12:30 h
Concert de música barroca i xocolatada 
Museu de la xocolata.

13:00 h
Ballada de gegants
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Mas Guinardó, 
300 anys després
Enguany	commemorem	el	Tricentenari	per	fer		memòria	solemne	d’uns 
fets que van marcar la història del nostre país i que  van suposar un canvi 
profund en la vida, sobretot pública, dels barcelonins i les barcelonines.

Tot i el trauma, per la derrota que va suposar, la identitat, els anhels de 
llibertat i la vocació universal del nostre poble no van poder ser esborrats, 
i	Catalunya,	amb	la	seva	capital	al	capdavant,	va	continuar	amb	resiliència		
oberta al món i amb la ferma voluntat de ser un referent de modernitat 
i	de	progrés.

Horta-Guinardó també es vol sumar a aquesta commemoració i, per aquest 
motiu,  les entitats i els equipaments municipals del districte han elaborat 
una	agenda	d’activitats	pròpia	amb	l’objectiu	d’oferir	una	mirada	al	nostre	
passat, però també una mirada als horitzons del nostre futur.

A	més	a	més,	alguns	indrets	d’Horta-Guinardó	van	ser	escenari	
d’esdeveniments destacats durant la Guerra de Successió, com el Palau 
del	marquès	d’Alfarràs	i	els	seu	parc	del	Laberint,	que	era	una	de	les	
residències	dels	germans	Desvalls,	nobles	significats	en	la	causa	austriacista.

Però	si	hi	ha	un	lloc	que,	durant	el	setge	que	va	patir	la	ciutat	el	1714,	va	tenir		
un	paper	important:	és	el	Mas	Guinardó.	Aquest	edifici,	actual	casal	d’entitats	
del	barri	del	Guinardó	i	amb	una	magnífica	vista	al	pla	de	Barcelona,	va	ser	
lloc	d’estada	de	l’exèrcit	borbònic	per	dirigir	el	setge	de	la	ciutat.	És	per	aquest	
motiu que, aquest any, dies abans de celebrar  la Diada Nacional, en aquest  
espai		s’oferiran	moltes	activitats,	la	qual	cosa	farà	que	esdevingui		el	punt	
central de la commemoració del Tricentenari a Horta-Guinardó.

Així,	amb	aquesta	agenda	us	convidem	a	gaudir	de	la	programació	que	us	
oferim	i	a	descobrir	el	vídeo	mapping	Mas Guinardó, 300 anys després.

Francina Vila i Valls
Regidora	d’Horta-Guinardó

Celebració del Tricentenari 
a Horta–Guinardó
9—14 Setembre

Casal d’entitats Mas Guinardó
Plaça de Salvador Riera, 2

Diada
Nacional

11 Setembre
1714/2014

www.bcn.cat/horta-guinardo/1714
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