
Activitats del 4 al 10 de gener 
NOU BARRIS
 
Divendres 4 
 
ELS REIS MAGS A LA PLAÇA EUCALIPTUS 
Durant tot el dia podreu portar les vostres cartes i els vostres desitjos als Reis Mags, que les recolliran 
perquè passeu una nit de Reis ben màgica. 
Pl. Eucaliptus 
 
ACTIVITAT INFANTIL “EL CARRUSEL DELS CONTES DE NADAL” 
D’11 a 14 h 
Un espai per gaudir de mil històries diferents, on un conta contes molt especial t´explicarà els contes de 
Nadal. A més, comptarà amb un petit racó de lectura per gaudir-ne. 
A càrrec de Crema Espectacles 
Organitza: Direcció de Comerç, amb la col·laboració de l’Ass. de Botiguers del Turó de la Peira 
C. Montmajor amb pg. de la Peira 
 
TALLER PER A FAMÍLIES I JOVES “GRAFFITI-HOUSE”  
Entre les 11 i les 14 h 
Instal·lació participativa dirigida a joves i a adults que es desenvolupa al voltant d´una carpa. El perímetre 
de la carpa es converteix en un llenç que es pintarà entre tots, formant un dibuix cooperatiu a 360 graus. 
Organitza: Direcció de Comerç, amb la col·laboració de l’Ass. de Comerciants de Zona Nord 
Av. Rasos de Peguera, 27 
 
TALLER INFANTIL “UN BOSC FANTÀSTIC” 
11 h 
Amb l’ajuda d’unes màscares ens posem a la pell d’alguns animals del bosc per a teatralitzar un conte. 
A càrrec d’Argelaga Serveis Ambientals 
Adreçat a nens/es de 4 a 10 anys  
Ludoteca Sóller, pg. Ciutat de Mallorca, 31 
 
PATGE REIAL 
12 h 
Organitza: Ass. de Comerç i Empreses de Trinitat Nova 
Mercat de la Trinitat, c. Pedrosa, 21 
 
PATGE REIAL 
17 h 
Organitzen: Camp de treball de Nadal, Pla Comunitari Zona Nord, Casal de Barri i Casal Infantil Vallbona  
Pl. Primer de Maig 
 
CASALET DE REIS: TALLER “UN CONTE D’HIVERN” 
17 h 
Narració per a infants. Farem un taller de titelles fets a partir de materials reciclats.  
A càrrec d’Argelaga Serveis Ambientals 
Per a nens i nenes de 4 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 



PORTA LA CARTA ALS REIS MAGS 
De 17 a 20 h 
Ses Majestats els Reis d'Orient ens visiten a Fabra Centre. A la carpa instal·lada a pg. Fabra i Puig amb c. 
Antoni Costa podràs fer entrega de la teva carta als Reis. 
Organitza: Ass. de Comerciants Fabra Centre  
Pg. Fabra i Puig amb c. Antoni Costa 
 
TALLER “CREA LA TEVA JOGUINA AMB MATERIALS RECICLATS“ 
17.30 h 
A càrrec d’Argelaga Serveis Ambientals 
Per a nens i nenes a partir de 6 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ESPECTACLE DE TITELLES “TUTTI COLORI”  
18 h 
Hi havia una vegada un poblet trist i gris, que no coneixia cap color llevat del blanc i del negre. Un dia, els 
seus habitants decideixen marxar a recórrer el món, per portar quelcom alegre a les seves vides. 
A càrrec de la companyia Estenedor Teatre 
Per a nens i nenes a partir de 3 anys 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 5 
 
CAVALCADA A CIUTAT MERIDIANA   
16.15 h  
Cavalcada del patge reial per anar a rebre els Reis Mags d’Orient a l’estació de Torre Baró.  
Organitza: Ass. La Indomable, AMPA Mestre Morera, Ass. Educació i Lleure Ubuntu 
Sortida: escola Mestre Morera, c. Perafita, 48 
 
CAVALCADA DE REIS 

- 17.30 h Arribada en tren dels Reis d’Orient a l’estació de Torre Baró 
- 18 h Espectacle de rebuda als Reis, a la pl. Major de Nou Barris 
- 19.15 h Cavalcada. Recorregut: Via Favència, Via Júlia, pl. República, pg. Verdun, c. Doctor Pi i 

Molist, pg. Fabra i Puig, av. Meridiana 
Més informació de les entitats participants: http://ow.ly/jj8y30naSpd  
 
CONCERT NIT DE REIS 
20.30 h 
Amb els grups locals The Cangrejos i Mateolika (full band) 
Preu: 5 €. Beneficis destinats a l’associació educativa Tropezando con Suerte 
Kasal de Joves de Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16 
 
Dilluns 7 
 
CINEFÒRUM 
16.30 h 
Projecció d’una pel·lícula a determinar, i tertúlia posterior 
Activitat gratuïta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38  
 
 

http://ow.ly/jj8y30naSpd


Dimecres 9 
 
PRIMERES PASSES: LA GRANJA NO S’ADORM 
11 h 
Un dia especial que tots els animals de la granja compartiran amb alegria, fins que l’ou desapareix. On s’ha 
ficat? Entre tots l’haurem de trobar. 
A càrrec d’Ada Cusidó 
Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 10 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h 
Itinerari pel vessant d’obaga de Collserola. Descobrirem el paratge bell i tranquil de la Font Muguera, i 
coneixerem com gestiona el Parc les principals amenaces que l’afecten: els incendis i les espècies invasores  
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
CICLE “MÚSICA>BCN” – MÚSICA I POESIA AMB “VERSONAUTAS” 
18.30 h 
Amb “Música>BCN” us proposem un cicle-degustació en el que cada concert ens transportarà al context en 
què la música va ser composta, per sentir-la amb la passió que va despertar a cada moment. 
Entrada gratuïta, aforament limitat  
Organitza: Xarxa de Centres Cívics de Barcelona en col·laboració amb l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “LA TOMBA DE TUTANKAMON: SIMBOLISME I DARRERS MISTERIS” 
19 h 
El faraó més mediàtic de l'Antic Egipte, Tutankamon, torna a estar de moda. La presència d'una possible 
cambra a la seva tomba ha tornat a posar-lo en el punt de mira dels egiptòlegs. Però, què amaga encara la 
seva tomba? Quin simbolisme amagava el seu tresor? 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre de la Missió 
Arqueològica a Oxirrinc (Egipte) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“MIRADES AL VERD” 
Fins al 5 de gener 
Exposició de gran format que explica l’evolució de Parcs i Jardins, la seva història, i se centra també en els 
jardiners i les persones que han fet possible els parcs i el verd de la ciutat.  
Més informació: www.barcelona.cat/miradesverd   
Pl. Major de Nou Barris (entre la Seu del Districte i la Biblioteca) 
 
“OLI & AIGUA” 
Del 7 al 29 de gener. Inauguració el dijous 10 de gener, a les 19 h 
Diuen que l'oli i l'aigua no es poden barrejar. A Nou Barris Associació de Pintors estem tots barrejats, els 
que pinten a l'oli i els que pinten en acrílic. Per a més informació, entra a www.pintorsdenoubarris.cat  
A càrrec de Pintors de Nou Barris 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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“NOU BARRIS: L’ABANS I EL DESPRÉS” 
Del 7 al 29 de gener. Inauguració el divendres 11 de gener, a les 19 h (es projectaran imatges que no hi 
haurà a l’exposició) 
Exposició fotogràfica on viatjarem al passat amb un recull d’imatges antigues de Nou Barris, acompanyades 
de fotos actuals. Una bona manera de recordar i aprendre, per tornar al present i veure com és ara. 
A càrrec de José Mª Medina 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“BARRIS EN DANSA” 
Del 8 al 30 de gener 
Mostra fotogràfica d’aquest projecte on persones no professionals de diferents barris de la ciutat i la 
companyia de dansa Iliacan s’uneixen per crear un espectacle de dansa professional. L’edició de 2017-2018 
es va realitzar amb veïnat dels barris de la Zona Nord, Les Corts i el Raval.  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera,14  
 
“R-ECO’NADAL!” 
Fins al 4 de gener 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3  
 
“MÓN-TANCA” 
Del 7 de gener al 8 de febrer 
“Món-tanca” explora maneres de subvertir la lògica de la separació i l'estigmatització amb exemples 
d’accions creatives i reivindicatives que s'estan duent a terme a diversos països. 
Una exposició de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)  
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
  
EXPOSICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ANIMALISTA RESCAT 
Del 7 al 31 de gener 
Rescat és una associació de defensa dels animals que es dedica principalment a recollir gats del carrer i 
tenir-ne cura. En aquesta exposició veurem part de la feina que estan fent.  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“LA CRISI DEL REFUGI” 
Fins al 8 de gener, en horari del PIJ: de dilluns a divendres de 16 a 20 h, i dimarts i dijous de 10 a 14 h 
La mostra recull pòsters de sis treballs de recerca de Batxillerat que han abordat des de diferents 
temàtiques i amb diferents objectius la crisi del refugi.  
A càrrec de la Fundació Solidaritat UB 
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20  
 
“FANTASTIC PHOTO WALL” 
Fins al 9 de febrer 
Projecte fotogràfic que reflexiona sobre la falsa promesa de formar part d’un món millor, evocant la idea 
que mou milers de migrants a jugar-se la vida per arribar a una Europa que no és com havien imaginat.  
A càrrec d’Edgar Dos Santos 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“ROHINGYA, FUGINT DEL GENOCIDI” 
Fins al 9 de febrer 
Coneixerem de primera mà la situació de la minoria rohingya refugiada a Bangladesh, l’escassa cobertura 
dels mitjans de comunicació i el desembarcament de les ONG, des d’un punt de vista crític i humà. 
A càrrec d’Olmo Calvo, activista i fotoperiodista especialitzat en drets i moviments socials 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 



“FEMINISMO Y FEMINIDAD, UNA REFLEXIÓN VISUAL” 
Fins al 9 de febrer 
Exposició fotogràfica col·lectiva que planteja un recorregut visual sobre una de les dicotomies de major 
estudi en la teoria feminista: gènere o sexe, condició cultural o biològica, educades o nascudes. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“50è ANIVERSARI DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA” 
Fins al 18 de gener 
Organitza: Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes, Via Favència, 288 A 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS – VACANCES D’HIVERN 
4, 5 i 7 de gener, d’11 a 14 h 
Institut Escola Antaviana (c. Nou Barris ,12) i Escola Àgora (c. Marne, 2, entrada per pl. ca n’Ensenya) 
 
BÚSTIA REIAL 
Fins al 5 de gener, tot el dia 
Per rebre les cartes dels infants per als Reis Mags 
Pl. Major de Nou Barris, al costat de l’entrada a la Seu del Districte 
 
23è CIRC D’HIVERN DE L’ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS: “NU” 
Fins al 20 de gener (consultar dates disponibles). De dilluns a dissabte a les 19 h. Diumenges a les 18 h 
Una producció de Bidó de Nou Barris. Direcció artística: Quim Girón 
“Nu” és un espectacle de circ que vol parlar amb senzillesa i transparència de les relacions humanes a 
partir d’objectes quotidians. El contacte dels cossos amb aquests objectes, de colors llampants, crearà 
situacions absurdes, plenes d’humor, màgia i poesia. 
Més informació i entrades a http://nu.ateneu9b.net   
Horari de taquilla i venda telefònica d’entrades (93 350 94 75): de dilluns a dissabte, de 17 a 19 h. 
Diumenges, de 16 a 18 h 
Preus: adults: 12 €. Infants de 3 a 14 anys: 6 €. Aturats: 9,50 € 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
FIRA DE NADAL 
Fins al 5 de gener, de 10 a 21 h (pausa opcional de 14 a 16 h) 
Amb stand solidari de recollida de joguines, fins al 4 de gener en horari de la Fira 
Fins al 4 de gener: Rei Mag de 17 a 20.30 h 
Organitza: Eix Nou Barris 
Marquesina de la Via Júlia 
 
RECOLLIDA DE JOGUINES NOVES 
Fins al 5 de gener, de 10 a 20 h 
Organitza: AVV Torre Llobeta – Vilapicina 
Parada al pg. Fabra i Puig, cantonada amb Dr. Pi i Molist; AVV Torre Llobeta – Vilapicina (c. Santa Fe, 5, 1r 
4a); i comerços identificats 
 
PINXU-PANXO 
Tots els dijous, de 19 a 22 h 
Ruta de tapes per Nou Barris. Tapa i beguda per 2,25 €. 
Consulteu els establiments participants i la tapa que ofereixen a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/torna-la-ruta-pinxu-panxo_635371  
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Concursos 
 
CONVOCATÒRIA 31è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 30 de març 
Totes les persones majors de 14 anys poden participar a la propera edició del Concurs Literari de Nou 
Barris. Les obres es poden presentar fins al 30 de març a les 20 h, i el lliurament de premis als guardonats 
tindrà lloc al Centre Cívic Torre Llobeta el dissabte 4 de maig. 
Més informació a http://ow.ly/A90F30n3yAW  
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte 
 
CONCURS PEL CARTELL DEL 16è FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN 
Fins al 20 de gener 
El premi pel cartell guanyador és de 300 euros nets. Ens heu d’enviar les vostres propostes per correu 
electrònic a info@9bacull.org. Més informació: 
http://www.9bacull.org/content/concurs-cartell-16%C3%A8-festival-de-sopes-del-m%C3%B3n  
Organitza: Xarxa 9Barris Acull 
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