
ha posat especial èmfasi en el preu 
per tal de garantir que els catalo-
gats com a «instrumentals», per-
què doten d’eines bàsiques els usu-
aris, tinguin un cost més baix (1,5 
euros l’hora) que els tipificats com 
a «especialitzats» (quatre euros 
l’hora). 
 Entre els tallers «instrumentals» 
hi ha aquells que fomenten l’apre-
nentatge de llengües estrange-
res i l’alfabetització digital (inter-
net). L’objectiu del districte no serà 
mai, aclareix la regidora, «compe-
tir amb les aules d’informàtica o 
d’idiomes», perquè la funció dels 
tallers amb preus subvencionats 
és «estimular» pel seu caràcter fo-
namentalment introductori. 
 «El taller més llarg dura 20 ho-
res. Si ho prova i li interessa conti-
nuar, valdrà més que l’usuari va-
gi a un centre més especialitzat», 
diu Patricia Campos, directora del 
Centre Cívic Guinardó (Ronda del 
Guinardó, 113), que considera que 
una guia conjunta farà visibles els 
tallers singulars, perquè arribarà a 
més gent, i ajudarà al flux en el cas 
que no quedin places al centre més 
pròxim. H

J Ubicat a l’antiga sala de  
lectura del Centre Cívic  
Guinardó (Ronda del Guinardó, 
113), El Raconet és un espai 
dotat d’una desena d’ordinadors 
connectats a la xarxa destinats 
als tallers trimestrals 
d’introducció a la informàtica i 
tecnologies diverses. Així 
mateix, els usuaris també hi 
poden accedir de manera lliure i 
gratuïta en l’horari d’autoservei.

J Tots els tallers relacionats 
d’alguna manera amb 
l’alfabetització digital tenen 
molta demanda. «Durant els 
tallers, tots els ordinadors    
estan ocupats. En total poden 
passar unes 90 persones pels 
diferents cursos», explica     
David Lladó, coordinador 
d’aquesta activitat i responsable 
d’El Raconet. «Sempre hem 
intentat ajustar la nostra       
oferta a la demanda, a partir   
dels suggeriments dels     
usuaris, que cada vegada 
demanen cursos més pràctics», 
afegeix.

J Els tallers oferts a El Raconet 
poden ajustar-se a perfils molt 
variats. I és que les activitats 
suggerides van des dels nivells 
més bàsics, com per exemple  
Informàtica Zero, per iniciar-s’hi 
d’una manera senzilla i amena 
durant tot un trimestre, fins a les 
càpsules o classes de dues 
hores amb temàtiques molt més 
específiques. 

ALFABETITZACIÓ 
DIGITAL

el Raconet
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COMMEMORACIÓ 3 El districte 
d’Horta-Guinardó ha organitzat 
una trentena d’actes per comme-
morar el Dia Internacional de la 
Dona, que se celebra divendres, 
8 de març. Les activitats es desen-
voluparan al llarg de dos mesos. 
Hi haurà exposicions, projecci-
ons, col·loquis, tallers i lectures 
dramatitzades. 

El Dia de la Dona se 
celebra amb actes 
durant dos mesos

EQUIPAMENT 3 La biblioteca 
Horta-Can Mariner (Vent, 1) aca-
ba de complir el cinquè aniver-
sari. Durant aquest quinquenni 
ha atès una mitjana de 721 usu-
aris al dia. Can Mariner és una 
de les masies d’origen medieval 
més importants d’Horta. L’equi-
pament va obrir al públic el 3 de 
febrer del 2008. 

Cinquè aniversari
de la biblioteca 
Horta-Can Mariner

MEDICINA 3 El cicle La medicina 
al teu abast centra les seves xer-
rades en el tema de les addicci-
ons amb motiu del 25è aniversa-
ri de la Unitat de Conductes Ad-
dictives del servei de psiquiatria 
de l’Hospital de Sant Pau. Demà 
s’organitza la xerrada Com lluitar 
contra el tabaquisme? (Sant Quintí, 
89. 18.30 hores).

Cicle de xerrades 
sobre addiccions
al Sant Pau

ESPORTS 3 La 26a edició de la 
Cursa Atlètica Pàlcam, Memo-
rial Mercè Palacín, se celebra-
rà aquest diumenge al barri del 
Baix Guinardó. La carrera es por-
tarà a terme des de les vuit del 
matí fins a les dues del migdia. 
La prova provocarà talls de tràn-
sit als carrers per on transcorri 
la carrera.

26a Cursa Atlètica 
Pàlcam al
Baix Guinardó 

ticipació i la interrelació a través 
de la dansa» ja que, a més a més, el 
grup de ballarins està integrat per 
membres de diferents grups bate-
jat per a l’ocasió com a Bailamos. 
«Som un grup compost per les Ta-
xodance, KBall i Lyrica’s», detalla 
Paqui Castillo, una de les compo-
nents i coreògrafa.  
 Castillo, que fa set anys que es 
dedica a impartir classes de dan-
sa al Centre Cívic Teixonera, des-
taca que moltes de les activitats de 
les entitats del barri estan relacio-
nades d’una manera o altra amb 
aquest art. «Iniciatives com és el 
cas de Territori en dansa són posi-
tives perquè ens fan créixer com a 
barri i ens donen a conèixer a tota 
la ciutat», acaba assegurant la core-
ògrafa. H

33 Claqué a la Teixonera 8 Classe de dansa de Guillem Alonso dins del cicle ‘Territori en dansa’.

Enganxat a la sortida 
número 5 de la Ron-
da de Dalt, al distric-
te d’Horta-Guinar-
dó, el petit barri de la 
Teixonera és un gran 

desconegut per a la resta de la ciutat. 
No obstant, això podria canviar si es 
consoliden iniciatives com ara Terri-
tori en dansa, un cicle de dansa amb 
un important component participa-
tiu impulsat pel Centre Cívic Teixo-
nera (Arenys, 75). La funció d’aquest 
festival, celebrat el cap de setma-
na passat en realitat, transcendeix 
l’aparador cultural i persegueix la 
interacció dels diferents grups cul-
turals del territori amb el veïnat.
 En la seva primera edició, Terri-
tori en dansa ha mostrat el seu cos-
tat més interactiu amb una combi-
nació de tallers gratuïts o workshops 
(claqué, dansa contemporània, im-
provisació, dansa en família...), uns 
quants espectacles de companyies 
emergents i altres activitats locals 
molt més arriscades de la mà de di-
ferents entitats i artistes relacionats 
d’alguna manera amb el centre cívic 
o el barri.

Fusió d’estils

«La Teixonera té un moviment asso-
ciatiu molt actiu, i la dansa sempre 
hi ha desenvolupat un paper molt 
important. Aquest nou cicle cultu-
ral persegueix la fusió d’estils, sen-
se límits, i la participació col·lectiva 
a través d’espectacles però també 
de tallers», explica Sonia Jiménez, 
directora del centre cívic del barri, 
espai que ha acollit la major part de 
la programació. 
 Les xarxes socials, els diferents ca-
nals informatius del districte i, so-
bretot, el boca-orella han estat fona-
mentals en la difusió d’aquest nou 
certamen. També un concurs de ví-

deos, que ha arribat a molts joves i 
no tan joves ballarins. «Cada vega-
da més s’està potenciant el ball i les 
arts en general, i això resulta molt 
positiu», explica una de les partici-
pants i finalistes del certamen, San-
dra Martínez.
 Altres activitats, com ara Territo-
ri vs. Territori, han sortit del centre 
cívic per envair els carrers de músi-
ca i passos de ball. En aquesta edi-
ció, ha estat el torn del mercat de la 
Vall d’Hebron (Vall d’Hebron, 131). 
«La idea era introduir els ballarins 
entre els botiguers i els clients que 
estan comprant, i d’aquesta mane-
ra trencar la dinàmica del mercat un 
dissabte al matí», apunta Jiménez. 
Aquesta iniciativa fora del centre 
cívic exemplifica a la perfecció, ex-
plica la directora del cicle, «la par-

LUIS BENAVIDES
BARCELONA

JOAN PUIG

El programa de 
ball surt del 
centre cívic per 
dinamitzar altres 
espais del districte 
com el mercat 
municipal de la 
Vall d’Hebron

El ball de la Teixonera
El cicle de dansa ‘Territori en dansa’ col·loca aquest petit barri al mapa cultural 
de la ciutat H La iniciativa aposta per la interacció entre els veïns i els ballarins locals
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