
Activitats del 3 al 9 de desembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 3 
 
TALLER PER A DONES “COACHING I EMOCIONS” 
Els divendres 3 i 17 de desembre, de 9.30 a 11.30 h 
Monogràfic de dues sessions. Activitat no mixta 
Preu: 16 € 
Places limitades. Inscripcions a la secretaria del Casal, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT: “VINE A BALLAR AMB NOSALTRES” 
De 10 a 12 h 
Ball amb coreografia de la cançó “Bendita la vida”, de Txarango. El públic assistent son membres de les 
diferents entitats de persones amb discapacitat del districte amb els seus educadors, i es convidarà 
mitjançant el CRP a les escoles d'educació especial i ordinàries, més els seus professors. 
Coreografia a càrrec d’Artenea. Dinamització a càrrec del TEB Verdum i del CO Can Carreras - Aproseat 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
COMPETICIÓ D’IMPROVISACIÓ DE RAP “GOLD BATTLE STREET” 
17 h 
Amb un altaveu portàtil i un trofeu de premi per al guanyador. També hi haurà micro obert pel públic 
Adreçat a joves i adolescents 
No cal inscripció prèvia 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
TALLER “EL NOSTRE HORT” 
De 17 a 18.30 h 
Construïm cooperativament un hort entre totes, un petit espai per aprendre a cultivar hortalisses. Amb la 
collita podrem fer una bona amanida i altres plats. 
A càrrec de l’Etnogràfica 
Organitzen: Barcelona Capital de l’Alimentació Sostenible, Consorci Besòs 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “FES EL QUE ET DONI LA LLANA” (2a edició) 
De 18 a 19.30 h 
Descobrirem diferents formes de teixir: amb els dits, amb un suport, amb un ganxet… farem un tastet 
d’aquest ventall de possibilitats i iniciarem una proposta que podrem seguir a casa i lluir aquesta tardor. 
Per a nens/es de 6 a 10 anys 
Preu: 6 € (material inclòs) 
La inscripció ha de ser presencial a Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CINEFÒRUM: “LA VIDA ES BELLA” 
18 h 
(Dir. Roberto Benigni, 1997) Uns pares reinterpreten la realitat de les seves circumstàncies, perquè el seu 
fill és pensi que tot és un joc. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Cal inscripció prèvia: 677 408 154, 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 



TEATRE: “EL ESPECTÁCULO” 
20.30 h 
Un grup d'artistes estan en un set de gravació filmant cinema i intentant crear un espectacle de cabaret, 
amb uns ingredients principals com el sexe i la il·lusió. Un viatge que els farà navegar en les històries de 
Judy Garland i Rainer Fassbinder i en la història del cinema i els seus múltiples abusos. 
A càrrec de la cia. La Zentraleta Escénica 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat, recomanem arribar 15 minuts abans per recolllir l'entrada. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 4 
 
TALLER FAMILIAR “BARCELONA CANVIANT” 
De 10 a 12 h 
Com canvien les ciutats amb el temps? Quins són els esdeveniments que han transformat Barcelona al llarg 
dels anys? Aprendrem com s’ha anat dibuixant la ciutat que coneixem avui en dia, tot jugant amb un 
trencaclosques gegant.  
Per a infants de 8 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
VERMUTSICAL: “THE BLUES PRISONERS” 
13 h 
Any 1980, Centre Penitenciari de Joliet (Illinois, USA). Durant el famós concert de The Blues Brothers, dos 
presos s'escapen del centre. Actualment estan en cerca i captura, i se'ls ha pogut veure per diferents sales i 
clubs fent el que més els agrada: robar... el cor del públic tocant blues, la seva passió!  
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
MASTERCLASS “THRILLER TIME!” 
De 18 a 20 h 
T'agrada ballar? T'agrada Michael Jackson? Aquesta és la teva! Apunta't a aquesta masterclass on 
aprendràs a fer una de les coreografies més mítiques de la història... Thriller de Michael Jackson! 
A càrrec de: Juanjo i Marta, de The New Jacksons Generation 
Activitat dirigida a adults i infants. Menors de 10 acompanyats de persona adulta. 
Activitat gratuïta  
Aforament limitat. Inscripcions: http://ow.ly/iehY50H1Lfp 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “SILENCE” 
18.30 h 
Es pot fer teatre i no fer servir ni paraules, ni actors adults? Aquest és el repte que es va marcar la 
companyia Ça Marche per crear la tercera part de La trilogía del hijo, formada per les peces Ça va, Ta 
Gueule i Silence. Si ja en el cas de Ça va es plantejaven el pas de la infància a l'edat adulta, la infantilització 
del món i el potencial polític subversiu que li és propi al nen, i a Ta Gueule es van interessar pel treball amb 
nenes en escena, a Silence continua la investigació on els nens prenen la paraula per comunicar al públic la 
dificultat de deixar la llar, de créixer i d’enfrontar-se al món. 
A càrrec de la cia. Ça Marche 
Públic general. Durada: 60 minuts 
Entrada gratuïta  
Aforament limitat. Més informació i reserves: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/silence  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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Dijous 9 
 
XERRADA ONLINE D’ESPAIS DE SUPORT MÉMORA 
De 17 a 18 h 
“Com detectar notícies falses sobre salut?”, a càrrec de Gemma Bruna, periodista 
Xerrada en castellà 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de YouTube http://ow.ly/ne7E50EtX5m. Posteriorment també 
la podreu seguir a la llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 
Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
TARDA DE JOCS DE TAULA 
17.30 h 
Dins els actes del 10è aniversari de la Biblioteca 
Activitat familiar 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA “HARMONITZANT CASA TEVA AMB EL FENG SHUI” 
18 h 
Parlarem de com millorar els diferents àmbits de la nostra vida, a través tècnica mil•lenària, practicada des 
dels seus inicis per millorar la vida de les persones. 
A càrrec de: Mª Amparo Moreno, consultora de Feng Shui i terapeuta 
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia: http://ow.ly/6Lst50H1LKT 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA “ABANS DE SÒCRATES: EL NAIXEMENT DE LA FILOSOFIA” 
19 h  
Sòcrates ha estat considerat tradicionalment com un punt d’inflexió en la filosofia grega. Els filòsofs 
anteriors a ell apareixen sovint agrupats sota l’etiqueta dels presocràtics, que amaga la gran pluralitat del 
seu pensament. En aquesta xerrada repassarem alguns dels més importants iniciadors del pensament grec, 
en un moment en què ciència i filosofia eren un tot indestriable. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga, especialista en Alexandre el Gran, l’Imperi 
persa, els diàdocs i l’Àsia central hel·lenística 
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça a http://ow.ly/OXIW50H1LP6   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“DEL MUSEU A LA BOTIGA. LA MONA LISA ÉS ART? 
Del 3 al 18 de desembre. Inauguració el divendres 3, a les 19 h 
En aquesta mostra volem debatre sobre què és art, deixant que els espectadors i espectadores es puguin 
qüestionar i treure les seves pròpies conclusions a partir de la informació que s’ofereix. 
A càrrec de Mahé Sánchez i Ayami Yamashita, alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“VIDES SENSE SOSTRE” 
Del 3 al 21 de desembre. Inauguració i projecció del documental: divendres 3 de desembre, a les 18 h. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat, reserva d'entrades a http://ow.ly/B74v50H1K52.  
Treball fet per un grup d'estudiants de l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona, que consta d'un 
documental i una exposició fotogràfica. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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“UN BOSC DE SENTIMENTS” 
Del 3 al 30 de desembre. Inauguració el divendres 3 de desembre, a les 18.30 h 
Què ens volen dir els arbres? Un mar de llàgrimes, una pluja d’idees, dur com una pedra… són frases que 
uneixen els sentiments o pensaments d’Alfons Campillo amb la natura. Associa les serves formes, 
localització, floració, etc., a un estat d’ànim, situació o, si més no, records de moments viscuts. 
A càrrec d’Alfons Campillo  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“MOSTRA DELS TALLERS DE CAN VERDAGUER” 
Del 3 al 30 de desembre 
Un any més torna la mostra de tallers de Can Verdaguer! Si vols saber què han fet durant aquest trimestre, 
passa a veure-la! 
A càrrec dels tallers de voluntariat de Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“HOW TO BUILD A FENCE” 
Fins al 22 de gener 
És un treball que parteix de la recopilació d’imatges de Google Street View als voltants del camp de 
refugiats de Calais (França): “Vull reflexionar sobre la representació dels refugiats als mitjans de 
comunicació i la tanca com a element delimitador que condiciona la vida dels habitants del campament”. 
Treball guardonat amb la Beca del 16è Fòrum Fotogràfic Can Basté: http://ow.ly/nmWM50GK93T 
A càrrec d’Andrés Solla 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“COM UN PETÓ AL COR” 
Fins al 22 de gener 
 “A partir de les imatges felices de l’àlbum familiar, afronto una narració basada en la por, la vergonya i la 
culpa. Em centro en la violència de gènere i en els abusos que es realitzen en l’espai privat, la llar, i en el 
silenci que comporta viure-hi.” 
Treball guardonat com a Accèssit del 16è Fòrum Fotogràfic Can Basté: http://ow.ly/nmWM50GK93T 
A càrrec de Laura Rabadán Tomàs 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
  
“VIURE AMB UNA ALTRA MIRADA” 
Fins al 18 de desembre 
Mireu de front a la vida o només la veieu passar? Aquestes dones ens mostren, a través de les seves fotos, 
una mirada plena de lluita, de perseverança, de tristesa, de felicitat, d'il·lusió i sobretot d'enderroc de 
barreres i etiquetes. En el seu vocabulari no existeixen les paraules "no pots".  
A càrrec d’ASENDI 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“31è CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTON CORDONCILLO”  
Fins al 7 de gener 
Organitza: 9Barris Imatge 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“40 ANYS DEL CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA” 
Fins al 17 de desembre 
En commemoració dels 40 anys del Centro Andaluz García Lorca realitzarem un recorregut fotogràfic pels 
diferents esdeveniments que han impulsat la cultura andalusa al barri de Verdun i al districte.  
En col·laboració amb el Centro Cultural García Lorca 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
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“FRONTERES I LÍMITS A NOU BARRIS” 
Fins al 18 de desembre 
Fotografies de Pilar Escamilla, José María Medina i Marga Sánchez 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 A 
 
Concursos 
 
1r CONCURS D’APERITIUS DE NADAL NOU BARRIS 
Del 3 al 19 de desembre: divendres, dissabtes i diumenges, d’11.30 a 13.30 h 
Bars i restaurants dels barris de Canyelles, Guineueta, Verdun, Roquetes i Trinitat Nova. Podeu consultar 
els establiments participants a http://barcelona.cat/noubarris 
La final del concurs tindrà lloc el 23 de desembre a les 17 h, al pati de la Seu del Districte.   
Aperitiu i beguda (cervesa o aigua): 4 euros 
Organitza: Districte de Nou Barris 
 
Activitats periòdiques 
 
FIRA DE NADAL 
Del 4 de desembre al 5 de gener, de 10 a 21 h. Els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener, aquells paradistes 
que ho decideixin podran tancar de 14 a 18 h 
Organitza: Eix Nou Barris 
Marquesina de Via Júlia 
 
CAMPANYA SOLIDÀRIA “CAP NEN SENSE JOGUINA” 
Fins al 30 de desembre 
El Centre Cívic Torre Llobeta enguany es suma a aquesta campanya. Podeu portar-hi les joguines, que han 
de ser noves, dins l'horari habitual: 

- De dilluns a divendres: de 10 a 14 h i de 16.30 a 21 h 
- Dissabtes: de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 21 h 

Col·laboren: Associació de Veïnes i Veïnes de Vilapicina i Torre Llobeta, Centre Cívic Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola de bressol Ralet (c. Joaquim Valls, 10): dissabtes, de 10 a 13 h (per a infants fins als 6 anys 
acompanyats) 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35): dissabtes, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Trinitat Nova (c. Pedrosa, 2): dissabtes de 17 a 20 h, i diumenges d’11 a 14 h 
- Escola Àgora (c. Marne, 2): diumenges, d’11 a 14 h  
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19): diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 15): diumenges, d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27): diumenges, d’11 a 14 h 
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