
Activitats del 24 de desembre al 13 de gener 
NOU BARRIS
 
Divendres 24 
 
TALLER TECNOLÒGIC INFANTIL “GUARNIMENTS PER LA TAULA DE NADAL” 
D’11 a 13 h 
Ens preparem per guarnir el Nadal com més ens agrada: fet per nosaltres mateixos/es. En aquest taller, els 
participants podran realitzar diferents guarniments nadalencs a partir d’ajuntar peces tallades en làser. 
No cal reserva prèvia 
Organitza: Districte de Nou Barris. Col·labora: Fundació CIM-UPC 
Escola Víctor Català, c. Font de Canyelles, 35 
 
Dissabte 25 
 
CONCERT JOVE 
20.30 h 
Amb els grups Vizio & Fornizio, Rage to Antonio Machine i PD Khalessi de Pestaña 
Entrada gratuïta 
Organitza: Kasal de Joves Roquetes 
Amfiteatre de Roquetes 
 
Dilluns 27 
 
CASAL D’HIVERN “DIGIJOVES” 
Del 27 al 29 de desembre, de 10 a 14 h 
Tres dies de casal on els i les joves s’endinsaran en el món del joc a través de la fabricació digital. 
Gratuït 
Per a infants i joves de 12 a 18 anys 
Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, tel. 93 269 51 56 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232  
 
TALLER “CONSTRUEIX, PERSONALITZA I PROGRAMA EL TEU ROBOT DE CARTRÓ” 
Del 27 al 30 de desembre, d’11 a 13 h 
Taller gratuït de robòtica i manualitats 
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys 
Places limitades. Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, tel. 93 269 51 56 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
  
TALLER TECNOLÒGIC INFANTIL “GUARNIMENTS EN 3D” 
D’11 a 13 h 
La impressió 3D consisteix en la fabricació d’objectes tridimensionals a partir d’un model digital i d’un 
seguit de tècniques que permeten anar creant dit model a partir de la superposició de capes de material 
que es van acumulant fins a aconseguir la mida, característiques i forma del objecte dissenyat.  
Aquest taller pretén apropar a les persones les possibilitats que ofereix la impressió 3D i conèixer el 
funcionament dels llapis 3D, fabricant els seus propis motius de Nadal.  
No cal reserva prèvia 
Organitza: Districte de Nou Barris. Col·labora: Fundació CIM-UPC 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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ESPECTACLE “UN NADAL DE CINE” 
11.30 i 12.30 h 
Aquest espectacle participatiu pretén ser una mostra de corografies de les cançons modernes més 
emblemàtiques del Nadal i altres temes mítics del cinema musical. 
A càrrec de La Diürna 
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
Pl. Roquetes 
 
ESPECTACLE “3 POMES I UN TIÓ” I FEM CAGAR UN TIÓ GEGANT 
17 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre 
Acompanyats de 3/4 de 15, descobrirem la història del tió amb l’espectacle “3 pomes i un tió”. I després, 
tots els nens i totes les nenes que vulguin faran cagar un tió gegant. 
A càrrec de 3/4 de 15 
Cada reserva inclou un infant i una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CASALET NADAL: CONCERT DE NADALES EN FAMÍLIA 
17 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre 
A càrrec de Corals infantil i juvenil de VOZES 
Per a famílies amb infants de més de 4 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONCERT DE NADAL 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre 
Un concert amb Nadales i cançons actuals. Una oportunitat per escoltar i gaudir de la bona música. 
A càrrec de Coral Simfònica  i Corals PIM + GG de VOZES 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
NADAL AL PATI: CONCERT “NADALES AMB SWING” 
20 h 
Actuació a càrrec de Men in Swing 
Gratuït, no cal reserva prèvia 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Dimarts 28 
 
TALLER DE DESCOBERTA “MÚSIQUES PINTADES” 
11 h 
Taller de música i expressió artística. Un taller per vibrar amb la música i la pintura, sentir, escoltar, deixar 
fluir, viure l’experiència de pintar les emocions, donant-los forma i lloc sobre un paper. 
A càrrec d’Aniola Guilera i Lluc Maduell 
Adreçat a nens i nenes de més de 8 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia, per telèfon (93 291 48 50) o per e-mail (resinagi@diba.cat) 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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TALLER “FELICITACIONS EN 3D” 
Dies 28 i 29 de desembre: dimarts d’11 a 13.30 h, i dimecres de 16 a 19 h 
Taller de disseny i creació de felicitacions de cartolina i/o fusta reciclada on tallarem amb làser o plotter de 
tall postals que es poden muntar en 3D 
A partir de 7 anys. Els infants de fins a 16 anys han de venir acompanyats 
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8-14 
 
ESPECTACLE DE DANSA “BALLAR AMB UN LLIBRE DE CUINA” 
11, 11.45 I 12.30 h 
Aquest espectacle de dansa no-convencional i participatiu proposa l’exercici de ballar amb llibres i observar 
la dansa que es crea quan es balla amb ells. 
A càrrec de Pere Faura 
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
Pl. Can Basté 
 
TALLER TECNOLÒGIC INFANTIL “PERSONALITZA LA TEVA FIGURA “INNOCENT”” 
De 16 a 18 h 
Avui les “llufes” són de paper, però antigament s’usaven també draps, fulles de col, pells d’algun animal de 
corral, etc. Fabrica la teva i penja-la de l’esquena de qui vulguis. En aquest taller els participants realitzaran 
figures, i podran personalitzar-les gràcies al tall làser. 
No cal reserva prèvia 
Organitza: Districte de Nou Barris. Col·labora: Fundació CIM-UPC 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
TALLER #ESTÀSON “STEAM PEL MEDI AMBIENT” 
De 17 a 19 h 
Descobrirem què és la programació. A través de dinàmiques aprendrem a programar i crearem el nostre 
primer programa amb Scratch. Aprendrem quines són les necessitats d’una planta per viure i, a partir 
d’aquí, ens endinsarem en la robòtica i dissenyarem un sensor, amb Makey-Makey, que ens ajudi a saber 
quan la nostra planta necessita que la reguem. 
Adreçat a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al següent enllaç: http://ow.ly/Kch050Hi8Mr 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CICLE INFANTIL FAMILIAR: CONTACONTES  
17.30 h 
A càrrec del grup literari El Vici Solitari. 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 447, tel. 677 408 154 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CASALET NADAL: TALLER “LES MEVES PRIMERES DENTS” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre. 
Taller educatiu d’alumnes d’higiene bucodental del Centre d’estudis Roca. I en acabar... animació infantil 
amb música i molt més. 
Per a famílies amb infants de més de 4 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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Dimecres 29 
 
CASALET NADAL: “CONTES GEBRATS” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre. 
Nadal, fred, festes i un munt de coses més que ens explicarà la narradora Judith Navarro 
Per a famílies amb infants de més de 4 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dijous 30 
 
TALLER TECNOLÒGIC INFANTIL “CARTES ALS REIS MAGS” 
D’11 a 13 h 
En aquest taller els participants podran realitzar la seva carta dels reis personalitzada en tall làser i 
entregar-la al Patge Reial o als Reis Mags 
No cal reserva prèvia 
Organitza: Districte de Nou Barris. Col·labora: Fundació CIM-UPC 
Mercat de Canyelles, c. Antonio Machado, 10 
 
TALLER #ESTÀSON “POSA’T A PROVA AMB L’STEAM” 
D’11 a 13 h 
Farem moltes proves d’enginy, lògica i matemàtiques, haurem de superar reptes i desafiaments de manera 
cooperativa. En aquells reptes o proves més complicats obtindrem una recompensa, un líquid que haurem 
d’utilitzar a l’última prova i demostrar les nostres habilitats científiques. 
Adreçat a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al següent enllaç: http://ow.ly/8gOf50Hi94V 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
ACTIVITAT INFANTIL “JUGUEM PER NADAL” 
De 16.30 a 19.30 h 
Diverses col·leccions de jocs de gran format que ofereixen diversió i entreteniment. Pretenen reforçar la 
importància del consum responsable, de reciclar i de cuidar el medi ambient, així com donar una segona 
vida als objectes quotidians. 
A càrrec de Pájaro Carpintero 
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
C. Chafarinas, 15 (mercat de la Trinitat) 
 
SAC DE RONDALLES: “CONTES DE NADAL” 
17.30 h 
Espectacle de contes i cançons. Ens explicaran tradicions, cantarem nadales i escoltarem contes. 
A càrrec de Sensedrama Teatre 
Adreçat a famílies amb nens i nenes de més de 3 anys 
Hi haurà servei d’interpretació en llengua de signes 
Entrada lliure. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
40è PESSEBRE VIVENT 
Dos passis, a les 17.30 i 19.30 h 
Cal inscripció prèvia 
Organitza: MIJAC Torre Baró 
Parròquia Santa Bernardeta, c. Sant Quirze Safaja, 3 
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CIRC: “CABARET CANALLA” 
18 h 
Espectacle per tots els públics on un duo de clowns desfasats tracten de seduir, i seduir-se, fent equilibris 
sense parany sobre taules, cadires i ampolles de cava, manipulant caixes i, en definitiva, realitzant un sense 
fi d’estupideses variades que ens faran reflexionar sobre el bon ús del temps... Una deriva monumental a 
través dels paradisos desconeguts de l’humor. 
A càrrec de la cia. Vaques 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Diumenge 2 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Maricel 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
CAMPAMENT REIAL A L’OASI DE NOU BARRIS 
Dies 2, 3 i 4 de gener, de 17 a 21 h 
El seguici reial acamparà tres dies al pati del Districte de Nou Barris, entre palmeres. 
Vine a donar-los la benvinguda! 
Hi haurà audiodescripció QR per a mòbil. 
El dimarts 4 de gener a les 16.30 h es farà una visita guiada per a persones amb discapacitat. 
Entrada lliure. Aforament limitat. La cua es tancarà amb l’antelació necessària per finalitzar a les 21 h. 
Coorganitzen: Districte de Nou Barris, Societat Coral l’Ideal d’en Clavé, Associació Porta Cultural, Centro 
Cultural Manuel de Falla, Hdad. Los Romeros, Vocalia de Joves Turó de la Peira, Assoc. Sociocultural la 
Indomable, Grup de Foc de Nou Barris, CEB Luz Casanova, AMPA Cor de Maria Sabastida, AMPA FEDAC 
Amílcar, Alzamora CF, AMPA Jesús-Maria Claudina Thévenet, AFA Escola Àgora, A. E. ASOGYM 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Dilluns 3 
 
ESPECTACLE ITINERANT “LE PETIT THÉÂTRE AMBULANT” 
11 h 
Inspirat en els teatres ambulants de l’època del Renaixement, una bicicleta-carro conduïda per un còmic 
viatja pels carrers oferint un espectacle d’humor gestual i de poesia.   
A càrrec de Jam 
Organitza: Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
Parc Josep Maria Serra Martí 
 
PATGE REIAL 
12 h 
Organitza: Camp de Treball de Nadal 
Pl. del Metro de Ciutat Meridiana 
 
PATGE REIAL 
17 h 
Organitzen: AVV Eucaliptus i Camp de Treball de Nadal 
Pl. Eucaliptus 
 
 



Dimarts 4 
 
PATGE REIAL AL MERCAT DE LA MERCÈ 
Dies 4 i 5 de gener: dimarts de 7.30 a 14 h, i dimecres de 7 a 15 h 
Un patge reial recollirà les cartes dels nens i nenes i els repartirà molts caramels 
Mercat de la Mercè, pg. Fabra i Puig, 270 
 
PATGE REIAL 
12 h 
Organitza: Camp de Treball de Nadal 
Pl. del Mercat de Ciutat Meridiana 
 
TALLER TECNOLÒGIC INFANTIL “FIGURES REIS MAGS” 
De 16 a 18 h 
El tall i gravat amb làser és un procediment ràpid i senzill amb el qual es pot tallar i gravar paper, cartolina i 
cartró. Els/les participants podran muntar un puzzle 3D de motius nadalencs en fusta. Al mateix temps, 
procedeixen a descobrir el sistema de funcionament d’un plòter de tall. 
No cal reserva prèvia 
Organitza: Districte de Nou Barris. Col·labora: Fundació CIM-UPC 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
PATGES REIALS 
De 16 a 19 h 
Porta la carta als patges dels Reis Mags! 
Organitza: Comissió de Festes de Verdun 
Pl. Verdun 
 
PATGE REIAL 
17 h 
Organitzen: Casal de Barri de Vallbona i Camp de Treball de Nadal 
Pl. Primer de Maig 
 
Dimecres 5 
 
TALLER TECNOLÒGIC INFANTIL “BOSSA DE CARAMELS REIS MAGS” 
D’11 a 13 h 
Els participants podran personalitzar una bossa de tela amb vinils tèxtils i emportar-se-la per fer-la servir 
en el seu dia a dia. Al mateix temps, descobreixen el sistema de funcionament d’un ploter de tall de vinil i 
una planxa tèrmica. 
No cal reserva prèvia 
Organitza: Districte de Nou Barris. Col·labora: Fundació CIM-UPC 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CAVALCADA DE REIS 

- 16.15 h Cavalcada a la Zona Nord. Recorregut: Perafita 48, Rasos de Peguera, Vallcivera, pl. RENFE 
- 17.15 h Espectacle i arribada en tren dels Reis d’Orient. Hi haurà servei d’interpretació en llengua 

de signes (estació RENFE Torre Baró) 
- 18 h Espectacle de rebuda als Reis. Hi haurà servei d’interpretació en llengua de signes i servei de 

subtitulació (plaça Major de Nou Barris) 
- 19 h Cavalcada amb la participació de 19 carrosses i comparses. Recorregut: Via Favència,  Via Júlia, 

pl. de la República, pg. Verdun, c. Dr. Pi i Molist, pg. Fabra i Puig, c. Vèlia 
Llistat d’entitats coorganitzadores i més informació: http://ow.ly/1XUT50Hia1u 
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Dimarts 11 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: “PETITA I GRAN JANE GODALL” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere. En aquesta ocasió, 
coneixerem aquesta primatòloga i experimentarem amb l’ou irrompible 
A càrrec de Luciferases 
Per a nenes i nens de 5 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimecres 12 
 
PRIMERES PASSES: “DALT DEL CEL” 
11 h 
Què passa quan plou i fa sol, quin soroll fa el vent o quins colors té l’arc de Sant Martí? Històries 
explicades, cantades i interpretades per tal que petits i grans s’embolcallin de la màgia del cel. 
A càrrec de Cristina Noguer 
Adreçat a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 93 291 48 50 o b.barcelona.nb@diba.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “LA MALVADA GUINEU FEROTGE” 
17.30 h 
Si ens pensem que el camp és un lloc idíl·lic, tranquil i pacífic, estem molt equivocats. Els animals que hi 
viuen estan ben esverats perquè han perdut la seva identitat i són del tot hilarants. Dels creadors de 
l’entranyable Ernest i Célestine, arriba aquest meravellós film, adaptació del còmic de Benjamin Renner, 
dibuixat amb traços senzills de llapis i aquarel·la, una declaració d’amor a la força i als plaers de la narració. 
Durada: 80 minuts 
Públic familiar (a partir de 3 anys) 
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia: tel. 93 359 12 51, informacio@cczonanord.net o al web del Centre 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: “PETITA I GRAN JANE GODALL” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere. En aquesta ocasió, 
coneixerem aquesta primatòloga i experimentarem amb l’ou irrompible 
A càrrec de Luciferases 
Per a nenes i nens de 5 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
Dijous 13 
 
CICLE DE CONCERTS “MÚSICA Z”: QUINTET DE VEUS “MOMENTUM” 
18 h 
Aquest és un cicle que acosta el talent de l’alumnat de les escoles superiors de música de Barcelona a tota 
la ciutadania, en una experiència propera i compartida. 
A càrrec de l’alumnat del Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu 
Programa de la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona, col·labora la Fundació Conservatori Liceu. 
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o al web del Centre Cívic 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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CONFERÈNCIA EGIPTE “AEGYPTUS: EGIPTE EN ÈPOCA ROMANA” 
18.30 h  
La derrota de Cleopatra i Marc Antoni no va suposar la desaparició de l’imperi faraònic, sinó una 
transformació. A partir d’aquest moment passarà a formar part de l’engranatge de l’enorme Imperi romà. 
Administració, societat, religió i art es van transformar per adaptar-se a les noves necessitats. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i especialista en Egiptologia 
Aforament limitat, més informació i reserves: http://ow.ly/3aVW50HiajH 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“INFANCIAS OPRIMIDAS, LA VOZ DEL ABUSO INFANTIL” 
Del 10 al 31 de gener. Inauguració el divendres 14 de gener, a les 19 h. Més informació i reserves: 
http://ow.ly/Qfir50Hiac4 
El projecte Infancias Oprimidas pretén donar veu a tots aquells abusos comesos en la infància. Més de 
trenta artistes de diferents disciplines ens mostren molts d’aquests abusos, amb obres fruit de les seves 
pròpies experiències. Obres crues, reals i que no han de fer que mirem cap a un altre costat. 
A càrrec de diverses artistes. A cura d’Ana BLÜ 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
  
“31è CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTON CORDONCILLO”  
Fins al 27 de desembre 
Organitza: 9Barris Imatge 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“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! Vols saber què han fet durant aquest trimestre? 
A càrrec dels tallers de voluntariat de Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“MONTSENY. 40 ANYS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL” 
Fins 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 
Homenatge a la diversitat d’origen, cultura i raça del nostre districte, que pren forma en una sèrie de 
retrats fotogràfics en blanc i negre que destaquen la humanitat de les persones retratades. 
A càrrec del fotògraf Joan Martínez 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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“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 
  
Activitats periòdiques 
 
BÚSTIA REIAL 
Fins al 5 de gener  
Espai habilitat perquè els infants dipositin les seves cartes per als Reis Mags 
Pl. Major de Nou Barris, al costat de l’entrada al pati de la Seu del Districte 
 
26è CIRC D’HIVERN: “SOTRAC” 
Fins al 23 de gener. Sessions a les 18, les 19 o les 20 h, segons el dia 
Risc, humor i crítica per a parlar de situacions quotidianes que ens porten a llocs imprevisibles. 
Clown, cèrcol aeri, trapezi, perxa xinesa i dansa. Anuncis, música i proeses físiques. Un Circ d’Hivern on 
volem riure sense renunciar a reflexionar sobre la societat i les problemàtiques del moment. 
Dirigit per Raül Garcia, amb Sarah Anglada, Lara Renard, Matias Paul, Maria Solà i Mariano Rocco. 
Preu: 12,80 €. Persones aturades: 10,30 €. Menors de 14 anys: 6,80 € 
Més informació i reserva d’entrades a https://ateneu9b.net/noticies/sotrac  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
PISTA DE PATINATGE “VIU UN NADAL SOBRE GEL* AMB EL COMERÇ DE NOU BARRIS” 
Fins al 9 de gener. D’11 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h. 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 
 
FIRA DE NADAL 
Fins al 5 de gener, de 10 a 21 h 
Organitza: Eix Nou Barris 
Marquesina de Via Júlia 
 
 

http://ow.ly/nmWM50GK93T
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PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI: VACANCES DE NADAL 
Fins al 9 de gener, d’11 a 14 h. Els dies 25 i 26 de desembre i l’1 i el 6 de gener romandrà tancat. 
A partir del 10 de gener, el servei tornarà als vuit centres educatius de Nou Barris habituals aquest curs. 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 
Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies 
Institut Escola Antaviana, c. Nou Barris, 12 
 
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 
 
Convocatòries 
 
CONVOCATÒRIA “11a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ” 
Del 10 de gener al 19 de febrer 
Un any més convidem les dones de Nou Barris i de la resta de la ciutat a expressar-se a través de l’art, per 
visibilitzar les seves històries, sentiments  o experiències. Enguany la Mostra, vinculada a la Quinzena de les 
Dones, estarà dedicada al tema “Feminitats. Noves formes de ser i sentir-se dones”. 
Si feu pintura, fotografia, dibuix o il·lustració i esteu interessades en participar, podeu enviar un mail 
a mda.enfemeni@gmail.com fins al 19 de febrer. 
Bases completes i més informació: http://ow.ly/kQSs50Hi9Jb   
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
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