
Activitats del 10 al 16 de desembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 10 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “POSTALS DE NADAL POP UP” 
De 18 a 19.30 h 
Quan temps fa que no envies una postal? Les postals pop up són creacions que busquen sorprendre’ns a 
través d’elements desplegables, pestanyes que s’aixequen,… són màgiques! Vine a jugar amb diferents 
tipus de paper, segells i figures tridimensionals. Passarem l’estona plegant, tallant i enganxant. 
Per a nens/es de 6 a 10 anys 
Preu: 6 € (material inclòs) 
Cal inscripció prèvia presencial a Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
POEMES I CANÇONS DE NADAL AMB EL TE LITERARI 
18 h 
Vine a gaudir de les poesies i les cançons que les dones del Te Literari han preparat especialment per donar 
la benvinguda al Nadal. Un espectacle únic a Roquetes! 
A càrrec del grup Te Literari 
Entrada gratuïta. Aforament limitat 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CINEMA – PANTALLA BARCELONA: “SENSE SOSTRE” 
19 h 
Directors: Pep Garrido, Xesc Cabot; 2019; 98 minuts 
Un sensesostre que malviu venent figuretes de filferro decideix abandonar la seva rutina d’alcohol i   
violència als carrers de Barcelona i emprendre un viatge sobrehumà vers una destinació que sols ell coneix. 
No recomanada per a menors de 12 anys  
Entrada gratuïta 
Aforament limitat, reserva d'entrades a http://ow.ly/gMvl50H71vG 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA “LA QUERELLA DE LES DONES I EL RENAIXEMENT: QUAN ELLES 
PRENEN LA PARAULA” 
19 h  
La Querella de les Dones és la resposta d’una sèrie d’autores (i algun autor) a un debat sobre la misogínia 
instal·lada en el món cultural i en la societat durant el Renaixement. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia  
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça a http://ow.ly/hm6a50H71BI 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dissabte 11 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “COLLSEROLA INÈDITA” 
De 10 a 12 h 
Passejada per la vessant solell dels voltants del Castell. Ens endinsarem en un recorregut agradable i 
coneixerem les característiques principals de la vegetació mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 

http://ow.ly/gMvl50H71vG
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IMPULSANT EL TALENT FEMENÍ: FEM MARKET 
De 10 a 14 h 
Iniciativa impulsada per Dona Cançó, amb l’objectiu d’incidir en la transformació social i en 
l’empoderament de la dona. En aquesta oportunitat trobarem actuacions en directe, mercat d’artesanies i 
exposicions artístiques. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
INAUGURACIÓ DE LA BÒBILA DE PORTA I LA PLAÇA SÓLLER 

- De 10.30 a 13 h Matinal familiar 
- De 13 a 15 h Parlaments, vermut musical popular Tomaydaka, dinar a càrrec de la Fundació Jovent 

(preu per plat: 4 euros, opció vegana, venda de tiquets a les 11 h a la plaça), bingo musical 
- De 17 a 19 h Actuacions de la Banda Simfònica de Roquetes i la xaranga itinerant Tirant lo Band. 

Caldo pel fred. Espai jove. 
- De 20 a 1 h Nit de foc amb Grup de Foc Nou Barris i Grup de Foc de la Guineueta. Concerts amb La 

Tumultuosa (latin con-Fusion), The Goliards Collective (rocksteady, ska roots, reggae) i PD Resident 
Activitats gratuïtes i obertes a tothom 
Organitza: Comissió de Festes de Porta. Col·labora: Districte de Nou Barris 
Pl. Sóller 
 
ESPAI REPARA: TALLER “ASSESSORAMENT PER LA REPARACIÓ DE JOGUINES” 
De 10.30 a 13.30 h 
Porteu els vostres propis jocs i joguines per reparar! 
Més informació i inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, tel. 93 269 51 56, ow.ly/FiuA50G9rih 
Organitza: Solidança 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
TALLERS DE ROBÒTICA I MANUALITATS PER A FAMÍLIES MONOPARENTALS 
Dues sessions els dissabtes 11 i 18 de desembre, a les 10.30 h 
Construeix, personalitza i programa el teu robot de cartró 
A càrrec de l’Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic  
Adreçats a famílies monoparentals amb nens i nenes de més de 6 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a les dues sessions: tel. 93 291 48 50, b.barcelona.nb@diba.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONCERT DE NADAL “GÒSPEL INTERCULTURAL” 
12 h 
Concert de gòspel a càrrec de Gospel Music Impact en col·laboració amb Cleftones 
Més informació: eltempledelgotic@gmail.com  
Organitzen: Eix Nou Barris, Cleftones, Gospel Music Impact, El Temple del Gòtic 
Pl. Francesc Layret 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓ A JOVES EN MASCULINITATS “RESET 5.0” 

- 11 de desembre, de 16 a 20 h Mòdul 1: Introducció a les teories del gènere i les masculinitats. 
Homes i cures, expressions de les emocions (sessió presencial) 

- 12 de desembre, de 10 a 14 h Mòdul 2: La construcció de les afectivitats i sexualitats masculines. 
Homes i violències, les masculinitats hegemòniques (sessió online) 

- 18 de desembre, de 16 a 20 h Devolució i tancament (sessió presencial) 
A càrrec d’Homes Igualitaris 
Adreçat preferentment a nois (cis i trans) entre 16 i 28 anys 
Gratuït. Inscripcions: resethomesigualitaris@gmail.com  
Organitzen: Homes Igualitaris, Punt InfoJove Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
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http://ow.ly/FiuA50G9rih
mailto:b.barcelona.nb@diba.cat
mailto:eltempledelgotic@gmail.com
mailto:resethomesigualitaris@gmail.com


40è PESSEBRE VIVENT 
17.30 h 
Parròquia de Santa Bernardeta, c. Sant Quirze Safaja, 3 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: ”LA GALLINA DELS OUS D’OR” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Us agraden els diners? Molt? La companyia Zum-Zum Teatre aconsegueix revisitar el conte popular d’una 
manera divertida i entranyable, a través del teatre d’actors i les titelles.  
A càrrec de Zum-Zum Teatre 
Públic familiar. Durada: 50 minuts 
Més informació: http://ow.ly/6LIj50H72e6 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – DANSA: “BLOWING” 
18.30 h 
Has pensat mai que, en aquest moment, milions de desitjos volen fer-se realitat? Llavors... viatgen els 
desitjos? Quin és el camí que fan des que els diem en veu alta o els xiuxiuegem a cau d’orella? Espectacle 
visual, poètic i innovador, en el qual la dansa, la música en directe i la tecnologia ens convidaran a volar per 
un món fantàstic, màgic i absurd.  
A càrrec de Múcab Dans 
Públic familiar. Durada: 55 minuts 
Entrada gratuïta. Més informació i reserves: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/blowing 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE SOMRIURE. NARRACIÓ “CUENTOS TROPICANTES” 
19 h 
Contes per a adults explicats per Willo Arunategui, amb humor i un xic de picant. L’acompanya el Pau 
Peralta amb la guitarra. 
A càrrec de Manivela Teatro 
Entrada gratuïta  
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/QyOQ50H77tP 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 12 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Ciutat de Cornellà 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
Dilluns 13 
 
NADAL A ROQUETES 

- Matí: cantada de nadales de l’escola Antaviana i l’escola Turó de Roquetes 
- 16.45 h Cercavila davant l’escola Antaviana i l’escola Turó de Roquetes 
- 17.30 h Tallers, encesa de l’arbre, xocolatada, actuacions de les corals de Roquetes i animació a 

càrrec del gran Rufi 
- Recollida de joguines noves o en perfecte estat, a càrrec de la Xarxa de Suport de Roquetes 

Pl. Roquetes 
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TALLER INFANTIL #ESTÀSON “DESAFIANT LA FÍSICA” 
De 17.30 a 19 h 
A través de diferents reptes els participants hauran de fer construccions i protegir objectes per desafiar i 
entendre les lleis de la física i desafiar-les. Seran capaços de fer-ho? 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/YZrv50H79yS 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT DEL SOAPI 
17.30 h 
Informació sobre tràmits bàsics d’estrangeria, empadronament, sanitat, aprenentatge de llengües i altres 
temes.  
A càrrec del Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades. 
Enllaç per a inscripció: https://soapi.cat/e/sg-MvOK 
Organitza: SOAPI Nou Barris 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE BIODANSA 
18 h 
A càrrec de Raquel Mateos 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
MOSTRA DE TEATRE “TEATRE I MOVIMENT” 
18.30 h 
Mostra final de trimestre del Taller de Teatre i moviment, a càrrec de les seves alumnes 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
Dimarts 14 
 
5a JORNADA “AIGUA, COMUNICACIÓ I COMUNITAT” 
De 17 a 19 h 
Parlarem de l’educació, la investigació, la participació i la biodiversitat entorn de l’aigua, amb la voluntat de 
divulgar propostes i afavorir aliances i complicitats en l’ús sostenible d’aquest recurs. Sis ponents 
presentaran experiències i visions per a debatre i compartir. 
Gratuït, places limitades. Inscripcions i més informació: casadelaiguadt8@bcn.cat, 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
EL PARE NOEL ENS VISITA 
17.30 h 
Organitza: Fabra Centre 
Passeig Fabra i Puig i voltants (part sud) 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: ANNA MANI 
17.30 h 
Coneixerem aquesta física i meteoròloga índia i experimentarem amb el clima 
A càrrec de Luciferases 
Per a nenes i nens de 7 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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TALLER “RECEPTES NADALENQUES: CANAPÈS I POSTRES” 
De 18.30 a 20.30 h  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre. 
Aprendreu a fer uns canapès boníssims i unes postres per fer amb anticipació. 
A càrrec de La mama Alicia (@lamammaalicia)   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ELS VIATGES DE LA PARAULA: “QUALSEVOL NIT POT SORTIR EL SOL” 
18.30 h 
Recorregut comentat pel repertori de cantautors i grups musicals populars que van aportar llum i 
esperança en moments històrics on la necessitat de canvis socials es feia palesa. L’apoderament de la 
dona, la recerca de la llibertat, l’aposta per la pau, la lluita contra el racisme i l’esperança d’un món millor.  
A càrrec de Daniel Cerdà i Raül Costafreda 
Dins els actes del 10è aniversari de la Biblioteca 
Entrada gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimecres 15 
 
CICLE D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: RISOTERÀPIA 
11.30 h 
A càrrec d’Inés Simarro 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Col·labora: Fundació Mémora 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TALLER “FES ELS TEUS GUARNIMENTS DE FELTRE” 
De 16 a 17.30 h  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre. 
Farem guarniments de Nadal amb feltre de colors, uns senzills punts de brodat i lluentons 
A càrrec d’Alicia Santamaría (@ondalupita) 
Activitat dirigida a adults  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “EL VIATGE DE BU” + “PIPPI I EL SENYOR SENSE 
SON” 
17.30 h 
Dues boniques històries per als més petits carregades de valors sobre les relacions entre germans. 
A la petita òliba Bu no l’acompanya gens la sort: acaba de sortir de la closca quan una forta tempesta 
l’empeny fora del niu. Aquí comença una odissea en la qual haurà de cuidar el seu germanet, encara a l’ou, 
i trobar una nova llar adoptiva.  
La petita Pippi estava encantada, per fi havien arribat les vacances de Nadal i podria estar tot el dia 
patinant amb el seu pare. Però l’arribada d’un nou germanet posa cap per avall tots els seus plans. Amb 
l’ajuda del seu amic imaginari, el Senyor Son, enginyaran un pla per recuperar l’atenció de tota la família.  
Públic familiar (a partir de 3 anys). Durada: 54 minuts. 
Entrada gratuïta. Més informació i reserves: http://ow.ly/W7TQ50H7aBS 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
EL PARE NOEL ENS VISITA 
17.30 h 
Organitza: Fabra Centre 
Passeig Fabra i Puig i voltants (part nord) 
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NADAL AL PATI 
- 17.30 h Guarniment de l’arbre de Nadal. A càrrec de les entitats de persones amb discapacitat i els 

casals de gent gran del Districte. Dins els actes pel Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat 

- 18 h Teatre d’improvisació especial Nadal. A càrrec de la cia. Planeta Impro. Per a tots els públics 
Gratuït, no cal reserva prèvia 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: ANNA MANI 
17.30 h 
Coneixerem aquesta física i meteoròloga índia i experimentarem amb el clima 
A càrrec de Luciferases 
Per a nenes i nens de 7 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PRIMERES PASSES: “CONTES AMB OLOR DE CEL BLAU” 
17.30 h 
Espectacle de contes, llum i ombres adreçat a pares, mares i nadons. És un primer contacte amb la paraula 
i l’oralitat a través dels sentits: sons, olors i carícies.  
A càrrec de Sherezade Bardají 
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TALLER “UNA CORONA LLUENT PER DONAR LA BENVINGUDA AL NADAL” 
De 17.30 a 18.30 h  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre. 
Farem una corona de Nadal per penjar a la porta de casa ben maca i brillant.  
A càrrec d’Alicia Santamaría (@ondalupita) 
Activitat dirigida a infants de 5 a 7 anys 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dijous 16 
 
MOSTRA DE NADAL: TARDA DE DANSES 
17.30 h  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Vine a gaudir d’una tarda plena de ritme i colors! L’alumnat dels tallers de dansa de Can Verdaguer pujarà 
a l’escenari per ensenyar-nos què han fet aquest trimestre. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CINEFÒRUM: “PAPÁ PIERNAS LARGAS” 
18 h 
Pel·lícula de gènere musical del 1955, protagonitzat per Fred Astaire. 
Un milionari estatunidenc paga els estudis d’una òrfena que mai ha conegut. Quan finalment es coneixen, 
s’enamora de la jove. 
Després de les projeccions comentarem i compartirem les impressions i sensacions que ens ha provocat 
cada pel·licula. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Cal inscripció prèvia: 677 408 154, 677 408 447. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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XERRADA “PER NADAL, PANXES CONTENTES!” 
18 h 
Aprendrem a facilitar la digestió dels plats més representatius de Nadal 
A càrrec de Mercè Homar i Desirée Ballesta  
Organitza: Taula d’alimentació saludable Zona Nord 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
FESTA DE NADAL 
18 h 
Presentació de la revista LA VEU, edició núm. 77. Per amenitzar la festa i per aclamació popular hi haurà un 
bingo musical amb nadales actuals i de tots els temps dinamitzat per Manuel Moreno. 
Inscripcions: tel. 93 358 56 14 / info.cctorrellobeta@esport3.org  
Organitza: Associació Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Exposicions 
 
“CORA(JE)” 
Del 10 al 19 de desembre 
“Quan sigui gran vull ser una nena”, li va dir a la seva mare, una nit, abans de tancar els ulls i cedir a la son. 
Avui, Cora (10) és una nena trans feliç que somia a fabricar unicorns. La infància trans reflecteix el canvi 
d’un sistema heteronormatiu que comença a poc a poc a acceptar la diversitat. Cora(je) proposa un trànsit 
visual a través dels anys, pels universos i processos vitals de Cora. 
A càrrec de Gabo Caruso 
Exterior de l’escola Víctor Català, per la banda del c. Turó Blau  
 
“MONTSENY. 40 ANYS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL” 
De l’11 de desembre al 8 de gener 
Mostra commemorativa del quarantè aniversari de la creació de la primera escola de natura de l’estat a 
Can Lleonart, reserva de la Biosfera del Parc Natural del Montseny.  
Organitzen: Zoo i Diputació de Barcelona 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
“GENT DE NOU BARRIS, GENT D’ARREU” 
Fins al 10 de gener. Presentació i xerrada amb l’autor el dimecres 15 de desembre, a les 18 h 
Aquesta exposició constitueix un homenatge a la diversitat d’origen, cultura i raça del popular districte de 
Nou Barris (Barcelona); i pren forma en una sèrie de retrats fotogràfics en blanc i negre que destaquen la 
humanitat de les persones retratades. 
És una exposició itinerant que ens recorda les diverses onades migratòries que han enriquit i diversificat els 
orígens de la població dels nostres barris: des de les migracions internes de la segona meitat del segle XX 
que van portar a Barcelona a persones migrants procedents d’Andalusia, Aragó o Galícia, fins a les quals, 
en ple segle XXI, porten fins a la capital catalana a persones procedents d’Àsia o del continent africà. 
A càrrec del fotògraf Joan Martínez 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“DEL MUSEU A LA BOTIGA. LA MONA LISA ÉS ART? 
Fins al 18 de desembre 
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 
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“VIDES SENSE SOSTRE” 
Fins al 21 de desembre  
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 
  
“UN BOSC DE SENTIMENTS” 
Fins al 30 de desembre 
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” 
Fins 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 
 

http://ow.ly/nmWM50GK93T
http://ow.ly/nmWM50GK93T


“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 
 
“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 
Fins 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://ow.ly/vWu050H707U 
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 
 
PISTA DE PATINATGE “VIU UN NADAL SOBRE GEL* AMB EL COMERÇ DE NOU BARRIS” 
Del 10 de desembre al 9 de gener. D’11 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. Entre el 10 i el 22 de desembre, la pista 
només obrirà per les tardes entre setmana i matins i tardes el cap de setmana. A partir del dia 23 de 
desembre, l’horari serà de matí i tarda. Excepcions: 24/12 només matí; 25/12 només tarda; 31/12 només 
matí; 1/1 només tarda. 
*Pista sintètica i ecològica 
Preu: 20 minuts per 6 €. Patins inclosos. Guants: 1 € (opcional). Quan facis les teves compres a les botigues 
associades dels eixos organitzadors, rebràs un tiquet descompte del 50%. 
Més informació: www.elcomerçdenoubarrisesmou.com  
Organitzen: El Comerç de Nou Barris es Mou, Eix Maragall, Nou Barris Centre Comerç, Associació 
Comerciants Entorn Virrei, Fabra Centre, Districte de Nou Barris 
Jardins de Can Xiringoi 
 
MERCAT DE NADAL 
Dies 10, 11, 12, 17, 18 i 19 de desembre, de 9 a 21 h 
Fira de comerç de productes nadalencs i artesania 
Organitza: Eix Maragall 
Jardins de Can Xiringoi 
 
FIRA DE NADAL 
Fins 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 
 
 
 
 

http://ow.ly/vWu050H707U
http://www.elcomerçdenoubarrisesmou.com/


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 

 


