PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR
TAXONERA – MAS FALCÓ – PENITENTS
De l’11 al 19 de setembre del 2021

CARTELL FM TAXONERA 2021

DEL TANCAMENT A LA FESTA. PER A TOT BARCELONA I CATALUNYA:
LA FESTA MAJOR DE LA TAXONERA!
A totes les veïnes i veïns de la Taxonera, Horta – Guinardó, Barcelona i
Catalunya:
Som molt conscients de la realitat sanitària que ens segueix envoltant, dels
patiments de moltes famílies amb la pandèmia que hem sofert i de les
incerteses que poden venir! Com totes i tots, ens vàrem tancar el 14 de març
del 2020 i vàrem complir amb tot el que se’ns va demanar fins avui.
A mig camí, la feina de preparar les festes, es va convertir en un gran
interrogant: Pleguem, seguim, ajornem o suspenem?
No era una decisió fàcil, però vàrem posar a la balança tots els pros i contres
que vàrem trobar, no cal iterar aquí quins són tots perquè tothom ja els coneix i
vàrem parlar molt i molt de tot plegat.
Finalment la balança es va inclinar pel Si a la festa i pel Si a fer-les més aviat
possible. I per això hem preparat aquest programa.
I ho hem fet amb la il·lusió de poder oferir als nostres conciutadans una
esperança de retrobament, un ànim de trobada i una abraçada fraternal
d’estimació ciutadana.
I ho hem fet amb el cap fred i el cor calent, com cal fer en el moment de les
decisions importants.
De ben segur hi haurà gent qui no estigui d’acord, però ens hem arriscat perquè
creiem que els nostres veïns i veïnes necessitaven gaudir de les festes com un
espai de socialització, de reconquesta dels seus carrers i places, per gaudir del
somriure dels companys i companyes i de la seva companyia en un moment
festiu i solidari.
Vosaltres i el temps, sereu els jutges que donareu el veredicte final: Innocents o
culpables. Restarem amatents al veredicte.
Us presentem un programa, petit, però eixerit, amb conciliació, festa, sarau,
alegria, solidaritat i bon rotllo.
Amb totes les garanties sanitàries i mesures socials que ens demanen les
autoritats.
Esperem que el pugueu gaudir i que participeu en les activitats. Us hi esperem!

PROGRAMA DE FESTES: de l’11 al 19 de setembre del 2021
Data: 11 de setembre, dissabte
Renovació de la imatge del mural del metro de la línia 5 Coll –Taxonera
Activitat: “Renovació del mural del Centenari de la Taxonera”
Horari: Tot el dia, a càrrec d’Obaga de la Taxonera
Data: 12 de setembre, diumenge
ACTIVITAT SOLIDÀRIA
Espai: Pista de LA CAMPA
Activitat: “Que marxi l’endometriosi”
En benefici de la Fundació Clínic - Barcelona
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Entitats organitzadores: Ass. Festes Taxonera –
Endocat - Endodance - Taller de Cultura
Col·laboradors: Aca, Arca de Noè, Fundació Esport Solidari Internacional,
Grups de ball de la Taxonera i Penya Barcelonista Teixonera.
Acte solidari amb l’Endometriosi, que convida a tothom a venir a MARXAR, que
no córrer, pel nou circuit esportiu de La Campa, i fer tres voltes al circuit (900
metres en total) per ajudar a donar visibilitat a aquesta malaltia que pateixen
més de 400.000 dones catalanes.
El repte és arribar, entre totes les marxadores i tots i els marxadors a
“Marxar” un mínim d’un milió de metres, o més,
durant tot el matí, a la vegada que recaptem
recursos econòmics que permetran a Endocat i
Endodance, seguir fent actes de sensibilització i
propostes artístiques per donar visibilitat i a
conèixer la malaltia i per aprofundir en la recerca
de solucions mèdiques a la malaltia.
Hi participaran conegudes i coneguts personatges del món de la cultura, l’art,
la música, l’esport, la societat civil i el món polític perquè participin en el
projecte fent els recorreguts proposats.
En una zona de La Campa hi haurà una petita tarima on aniran actuant
solistes del barri, hi haurà mini castells solidaris i un grup de 50 veïns i veïnes
del barri, ballaran en directe, la cançó “MI GENTE - BAILANDO A LA VIDA”,
que van gravar en mig de la pandèmia, amb la col·laboració dels Pirates
Rumbversions i de Pakidances, amb la cessió de drets que va fer la
benvolguda Lucrècia. Podeu veure la gravació en aquest enllaç: https://youtu.be/
l1Pv8zngemg

Data: 12 de setembre, diumenge
Espai: Pista de LA CAMPA
Activitat: “Que marxi l’endometriosi”: Ball Country i Linedance amb el
grup Country LL & R a càrrec d’Urbans i balls del barri a càrrec de
Pakidances
Horari: Entre les 10 i les 12 h
Aforament: Amb aplicació de les mides sanitàries que corresponguin
Entitats organitzadores: Festes – ACA – ASSOCIACIÓ CULTURAL URBANS –
PAKIDANCES
Data: 12 de setembre, diumenge
Espai: Pista de LA CAMPA
Activitat: “Que marxi l’endometriosi”: Pregó d’inici de festes a càrrec
del Dr. Francesc Carmona, Cap del departament de Ginecologia de
l’Hospital Clínic de Barcelona.
Horari: 12.15 h
Entitats organitzadores: Festes – Endocat – Endodance – Taller de Cultura
Dates: 13, 14, 15, 16 i 17 de setembre
Espai: BOMBERS DE LA TAXONERA
Activitat: Jornada de Portes Obertes
Espai per un màxim de 50 persones, amb inscripció prèvia al Centre Cívic
Teixonera
Horari: 17.30 h. Amb aplicació de les mides sanitàries que corresponguin
Entitats organitzadores: Festes – ACA – Centre Cívic Teixonera
Dates: 13, 14, 15, i 16 de setembre
Espai: Plaça Herta Frankel
Activitat: Ball Country i Line Dance amb Country LL & R
Espai per un màxim de 40 persones, amb inscripció en el moment
Horari: 18-19.30 h - Activitat gratuïta
Entitat organitzadora: ACA – Associació Cultural Urbans
Data: 17 de setembre, divendres
Espai: Davant del Centre Cívic Teixonera.
Activitat: Park (ing) Day Acció performativa,
de sensibilització, on diverses entitats, col·lectius i ciutadania en general
transformen, de forma temporal, places públiques d’aparcament de cotxes
amb l’objectiu de reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en
el medi ambient
Horari: De 10 a 18 h
Entitat organitzadora: Centre Cívic Teixonera

Data: 17 de setembre, divendres
Espai: Plaça de la Vall d’Hebron
Activitat: Jocs de plaça, festa d’aniversari i berenar
Horari: De 17 a 18.30 h
Amb aplicació de les mides sanitàries que corresponguin.
Entitats organitzadores: Associació de Dones Mas Falcó – Penitents, Casal
Infantil Teixonera i Comissió Cavalcada de Reis de la Taxonera
Data: 17 de setembre, divendres
Espai: Plaça de la Vall d’Hebron
Activitat: Taxodera Fest
Ets jove i vols mostrar les teves habilitats, aptituds, actituds i flow actuant
damunt d’un escenari? Cantes, toques, balles, tires barres?
Vine doncs a l’espai micro obert de la Taxodera Fest i mostra’ns el teu talent
ensenyant-nos el que saps fer!
Horari: De 19 a 21 h - Aforament: 200 persones
Entitat organitzadora: APC Vall d’Hebron
Data: 17 de setembre, divendres
Espai: Plaça de la Bòbila
Activitat: Animació amb Pájaros Mojados (versions i perversions pop)
Horari: De 21 a 22,15h
Amb aplicació de les mides sanitàries que corresponguin.
Espai amb taules i cadires per a grups de 8 persones i barra
Entitats organitzadores: Festes – Pakidances

Data: 17 de setembre, divendres
Espai: Plaça de la Bòbila
Activitat: Música de festa major amb l’Orquestra Aquarius
Horari: De 22.30 fins a les 00.30h de la matinada
Aforament: Amb aplicació de les mides sanitàries que corresponguin
Entitat organitzadora: Festes
Data: 18 de setembre, dissabte
Espai: Passeig – Plaça Vall d’Hebron
Activitat: MercaTaxo de Festa Major
Espai amb circuit dirigit, espai sanitari entre les parades i aplicació de les
parades mesures sanitàries corresponents
Horari: De 10 a 20 h
Entitat organitzadora: ACA Taxonera

Data: 18 de setembre, dissabte
Espai: Plaça Vall d’Hebron
Activitat: ENTITATS DEL
BARRI:
DEMOSTRACIÓ DE PUNTAIRES: Associació de Dones Taxonera - Penitents
ACTIVITAT MEMÒRIA I SALUT: Casal de Gent Gran Penitents
BALL COUNTRY LINEDANCE amb COUNTRY LL&R: Urbans – ACA
BALL BOLLYWOOD amb el grup SHIVA: Urbans - ACA
MEMÒRIA DE LA TAXONERA: Presentació de l’Associació Memòria Taxonera
(Un barri que mira al Nord) a totes les veïnes i veïns del barri
Horari: De 10 a 14 h
Entitats organitzadores: Festes – ACA Taxonera, Associació Dones Taxonera
Penitents – Associació cultural Urbans – Associació Memòria Taxonera -Casal
de Gent Gran Penitents
Data: 18 de setembre, dissabte
Activitat: SORTIDA CULTURAL: El barri de la Teixonera i la Clota
Horari: D’11 a 13 h – C/ Arenys, 75 – Inscripcions al Centre Cívic Teixonera
Entitat organitzadora: Centre Cívic Teixonera
Data: 18 de setembre, dissabte
Espai: Plaça de la Cosmos
Horari: D’11.30 a 13.30 h
Activitat: Espai Aigua
Aigües de Barcelona, et porta tallers i jocs a la festa major pel millor
coneixement de l’aigua i el medi ambient
Si tens entre 3 i 12 anys vine a jugar-hi!
Aforament màxim: Amb aplicació de les mides sanitàries que corresponguin
Entitats organitzadores: Festes – Aigües de Barcelona
Data: 18 de setembre, dissabte
Espai: Plaça de la Bòbila
Horari: D’11 a 12.30 h
Activitat: TAXOLIMPIADES de l’Esplai Sant Cebrià
Inscripció prèvia a: admin@esplaisantcebria.org
Entitat organitzadora: Esplai Sant Cebrià

Data: 18 de setembre, dissabte
Espai: Plaça Vall d’Hebron
Activitat: Concert jove amb F.E.M. AND THE F.A.M.
Horari: De 20 a 21.30 h
Inscripció prèvia al Centre Cívic, amb aplicació de les mides sanitàries
que corresponguin
Entitat organitzadora: Centre Cívic Teixonera

Data: 18 de setembre, dissabte
Espai: Plaça de la Bòbila
Activitat: Cabaret a la fresca
Espai modernista amb taules, cadires i barra.
Horari: De 21.30 a les 00.30 h de la
matinada
Amb aplicació de les mides sanitàries que corresponguin
Entitat organitzadora: Obaga de la Taxonera
Data: 19 de setembre, diumenge
Espai: Plaça Herta Frankel
Activitat: 2n Barberas i Barberos Altruistes.
Vinguts d’arreu del món, et prenem el pèl amb alegria i simpatia.
Els ingressos que recaptem els destinarem a l’associació: La vida con Hernia
Diafragmàtica Congènita. Més informació a la pàgina web:
http://www.lavidaconherniadiafragmaticacongenita.org/
Comptarem amb l’acompanyament musical de “A tot
compàs”.
També podreu fer donació de sang, en els mateixos horaris, en el
Centre Cívic
Horari: De 10 a 13.30 h
Aforament: 100 persones - Entitat organitzadora: ACA TAXONERA
Data: 19 de setembre,
diumenge Espai: Parròquia de
Sant Cebrià Activitat: Missa
Horari: 11 h
Data: 19 de setembre, diumenge
Espai: Plaça del Vall d’Hebron
Activitat: Festa de la Penya Barcelonista Teixonera
Actuacions musicals amb Rumbayson, Oscar Martínez i The Roosters,
espectacle de magia amb Mago Bosan i Taller de Zumba amb Paqui
Castillo
Música en directe, sorteigs i altres activitats
Espai amb taules i cadires
Horari: De 16.30a 18.30 h
Aforament màxim: Amb aplicació de les mides sanitàries que corresponguin
Entitat organitzadora: Penya Barcelonista Teixonera

Data: 19 de setembre, diumenge
Espai: Plaça del Vall d’Hebron
Activitat: Havaneres amb el grup La Ribera
Degustació de Rom Cremat (per confirmar segons les últimes mesures)
Horari: De 19 a 20.30 h
Aforament màxim: Amb aplicació de les mides sanitàries que corresponguin
Entitat organitzadora: Festes
Data: 19 de setembre, diumenge
Espai: Carrer Iriarte / Carrer Samaniego
Activitat: Homenatge POPULAR als PALS de la Taxonera
“Perquè un petit pal de llum és un gran pal pel barri”!
Horari: 20.45 h
Entitat organitzadora: Festes i veïns i veïnes del barri
Data: 19 de setembre, diumenge – CLOENDA DE LES FESTES
FOC AL BARRI I A LA PLAÇA - BATEIG DE FOC DE LA BÒBILA DE LA
TAXONERA AMB ELS DIABLES DE SANT ANTONI
Activitat: Espectacle estàtic de foc a la plaça de la Bòbila on hi haurà
un final de festa en espai acotat pels diables i tabalers.
Reserva d’espai a la Bòbila, fins a 300 persones
Horari: De 21 a 22.30 h
Entitat organitzadora: Festes i Diables del barri de Sant Antoni
Dates: Varies, pendents inscripcions
Espai: Plaça de la Bòbila
Activitat: “JO VAIG ESTAR ALLÀ” - VISITA GUIADA I PERIMETRADA A
LA BÒBILA
Grups reduïts en horari a concretar. En funció del nombre d’inscrits és
programarà la visita. Aplicació mesures sanitàries
Cal fer inscripció prèvia, abans del 15 de setembre al correu:
acataxonera@gmail.com o al whatsapp:666 66 22 25
Entitat organitzadora: ACA
Del 12 al 19 la TAXOGROSSA. Sorteig de Festa Major.
Organitza Ass. Comerciants Taxonera. Cal demanar les butlletes a les botigues
de Comerciants Taxonera. 10 Premis de 25€
COL.LOCACIÓ DE DUES CARPES: INFORMATIVA-SOCIAL i SANITÀRIA,
PUNT LILA.
En diferents espais de la festa hi haurà dues carpes:
Carpa Informativa – Social – Sanitària, per explicar als veïns i veïnes el
desenvolupament de les activitats festives i les activitats socials i
solidàries de la festa i Sanitària amb atenció per part per personal
sanitari per qualsevol incidència. Aquest personal estarà en coordinació
directa amb el 061.
Carpa Lila, gestionada pel col·lectiu de festes del barri de la Taxonera.

INFORMACIÓ SOCIAL I SANITÀRIA
Cada dia de festa major us trobareu una carpa amb informació social i amb
mesures sanitàries en les quals us explicarem a les veïnes i veïns, el
desenvolupament de les activitats festives, socials i solidàries de la festa i
atendrem les consultes i preguntes que ens vulgueu fer, i les mesures sanitàries
que ens obliga a fer el Procicat i posarem a la vostra disposició el material
sanitari per complir les demandes de les autoritats.
També, per tal de complir amb totes les normatives sanitàries hi haurà un
registre d’assistents, hi haurà aforament limitat als metres quadrats disponibles
en cadascun dels espais, se sectoritzaran les zones de moviment, siguin
individuals o familiars, i hi haurà un control dels fluxos interiors i de l’entrada i
de la sortida.
Tots els espais estaran encerclats amb tanques municipals per evitar l’accés de
persones no autoritzades. En cadascun dels recintes hi haurà una entrada, un
espai interior en què les taules i cadires estaran col·locades amb la distància de
seguretat d’1,5 m o 2,5 m2, i estaran senyalitzats els recorreguts interiors a fer
i la zona de sortida.
En cada canvi d’activitat es desinfectaran tots els estris dels espais.
Hi haurà servei de lavabos pels assistents que s’aniran desinfectant cada tres
hores de servei.
A l’entrada dels espais es mesurarà la temperatura a tots els assistents.
Serà obligatori l’ús de mascareta quan no es puguin respectar les distàncies
personals de seguretat.
En l’espai sanitari hi haurà gel hidro-alcohòlic, una farmaciola i un equip
desfibril·lador portàtil.
TAXORADIO
La nova ràdio del barri, TAXORADIO, estarà amb nosaltres
en diferents espais de la festa major per donar testimoni
d’aquesta.
Descobreix-la i coneixeràs una nova forma de comunicació
veïnal!
L’associació de festes es reserva el
dret dret de suspendre o anul·lar
qualsevol de les activitats d’aquest
programa en funció de les pautes
sanitàries que esdevinguin en el
moment de la realització d’aquesta.

EQUIP DE FESTES:
Més d’un centenar persones integrants de les associacions del barri, d’entitats
del districte i d’altres espais, ens ajudaran a fer la Festa Major més social,
participativa, agosarada i disbauxada del setembre del 2021.

CRÈDITS
Organitzen les festes:
ASSOCIACIÓ DE FESTES TAXONERA – MAS FALCÓ – PENITENTS
AJUNTAMENT DE BARCELONA – Districtes d’Horta-Guinardó i Gràcia
Col·laboren en les festes:
ACA TAXONERA, AIGÜES DE BARCELONA, ASSOCIACIÓ CULTURAL URBANS,
ASSOCIACIÓ DE DONES MAS FALCÓ – PENITENTS, ASSOCIACIÓ DE DONES
TAXONERA – PENITENTS, CASAL DE GENT GRAN PENITENTS, ASSOCIACIÓ
MEMÒRIA TAXZONERA, CASAL INFANTIL TEIXONERA, CENTRE CÍVIC
TEIXONERA, COMISSIÓ DE CAVALCADA DE REIS, DIABLES DE SANT ANTONI I
LA PORCA DE SANT ANTONI, FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS D’ENTITATS LA
BÒBILA – TAXONERA, FUNDACIÓ LA RODA, OBAGA DE LA TAXO,
PAKIDANCES, PENYA BARCELONISTA TEIXONERA I TALLER DE CULTURA.

Organització activitat solidària a favor de FUNDACIÓ CLÍNIC
BARCELONA:
ASSOCIACIÓ DE FESTES TAXONERA – MAS FALCÓ - PENITENTS, ENDOCAT,
ENDODANCE, i TALLER DE CULTURA.
Col·laboren en l’activitat solidària:
ARCA DE NOÈ, ACA TAXONERA, ASSOCIACIO URBANS, FEDERACIÓ DELS
TRES TOMBS DE SANT ANTONI, FUNDACIÓ ESPORT SOLIDARI
INTERNACIONAL, PAKIDANCE, PENYA BARCELONISTA TEIXONERA I
RCDE ESPANYOL DE BARCELONA.
Disseny de les imatges de la festa: FERnando

Programa tancat a la Taxonera, el dia 1 de setembre del 2021
ASSOCIACIÓ DE FESTES TAXONERA – MAS FALCÓ – PENITENTS

