
Activitats del 2 al 8 de desembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 2 
 
FLASHMOB PEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPCITAT "VINE A BALLAR AMB 
NOSALTRES" 
De 10 a 12 h 
Ball d'una coreografia creada pels centres Can Carreras, TEB Verdum i Escola Especial Josep Pla 
Amb la participació d'escoles del districte i entitats de persones amb discapacitat 
Cal inscripció prèvia al web del CRP Nou Barris 
Organitzen: Districte de Nou Barris, CRP Nou Barris, IMPD 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
CAMINADA "ELS CARRERS VESTITS DE NADAL" 
10 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
BALL DE TARDOR DE LES PERSONES GRANS DE NOU BARRIS 
17 h 
A càrrec de l'orquestra Orgue de Gats 
Entrada lliure. Aforament limitat 
Poliesportiu Municipal Virrei Amat, c. Joan Alcover, 6 
 
CINEFÒRUM: "LA BUENA ESTRELLA" 
17 h 
(Director: Ricardo Franco, Espanya, 1997) L’existència de Rafael està marcada per l’automarginació des que 
un accident de treball el va deixar sense testicles. La seva vida sembla canviar amb l’arribada de Marina, 
una jove a la qual recull del carrer quan el seu nuvi li està donant una pallissa. 
Després de les projeccions comentarem i compartirem les sensacions que ens ha provocat cada pel·lícula 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia: tel. 677 40 81 54, tel. 677 40 84 47  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TALLER DE TINENÇA RESPONSABLE I VOUNTARIAT "APRENEM JUNTS SOBRE GOSSOS - PORTA'M A CASA" 
De 18 a 19.30 h 
L’Ajuntament de Barcelona presenta el cicle de tallers “Aprenem junts”, pensat per saber més coses sobre 
l’adopció, l’acollida, la tinença responsable d’animals domèstics i el voluntariat. 
A càrrec de Natalia Iorlano - Duocan 
Gratuït. Inscripció prèvia: coordinaciovoluntariat.caacb@bcn.cat   
Promogut pel Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ENTREGA DE PREMIS DEL 2n CONCURS D'APERITIUS DE NADAL DE NOU BARRIS 
18.30 h 
Entrega de guardons als guanyadors seleccionats pel jurat i a l’establiment amb més vots populars. 
Sala de plens de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
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PROJECCIÓ DE CINEMA "PANTALLA BARCELONA": "LAS LEYES DE LA FRONTERA" 
19 h 
(Director: Daniel Monzón, Espanya, 2021) 
Adaptació de la novel·la de Javier Cercas. Estiu de 1978. Ignacio Cañas és un estudiant de 17 anys 
introvertit i una mica inadaptat que viu a Girona. En conèixer Zarco i Tere, dos joves delinqüents del barri 
xinès de la ciutat, es veu immers en una carrera imparable de furts, robatoris i atracaments. I amb ells 
Ignacio es fa gran, travessant la línia que hi ha entre el bé i el mal, entre la justícia i la injustícia... 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/QfJE50LSk0P 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
GUINETÓN 
La festa més reggaetonera de la Guineueta, amb: 

- 22 h Las Fumonas 
- 23 h GBeast DJ 

Entrada gratuïta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 
 
CONCERT "EL GENERADOR": ALUD + SEGUNDO ASALTO 
22.30 h  

- ALUD és una banda de heavy rock, amb un EP editat (Tierra de Cañones) i un altre en camí 
- SEGUNDO ASALTO és un quartet barcelonès consolidat al 2019, que presenta el seu primer treball 

d’estudi en format EP, Suelta a la Fiera. Cinc temes que cavalquen entre el hard rock i el rock and 
roll i que descarreguen en un contundent directe junt amb altres dels seus temes no publicats 

Taquilla inversa  
Més informació: https://www.canbaste.com/events/doble-concert-el-generador/?occurrence=2022-12-02  
Organitza: El Generador 
Centre Civic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 3 
 
RUTA GUIADA "DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA” 
De 10 a 12 h 
Itinerari que discorre pel vessant bac de Collserola amb el qual es pot descobrir i gaudir del paratge bell i 
tranquil de la font Muguera. Coneixerem com es gestionen algunes de les principals amenaces que afecten 
el Parc Natural de Collserola: els incendis i les espècies invasores. 
Cal inscripció prèvia, trucant al 664 044 079 o enviant un correu a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
BATALLES DE DANSA URBANA "ALMA UNDERGROUND - FLOW IS THE KEY" 
De 12 a 22 h 
2ª edició d'aquest esdeveniment internacional de dansa urbana – freestyle – popping – hip hop. Batalles de 
ball de diferents ballarins i ballarines: 2vs2 hip hop / 1vs1 popping / 7 to smoke allstyles house music.  
Amb tres jutges i dos DJ’s. 
Preu: 15 euros 
Més informació i reserves a l'Instagram @flowisthekey 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
IL·LUMINACIÓ DE LA SEU DEL DISTRICTE PEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
De 18 a 19 h 
La façana de la Seu del Districte s'il·luminarà de color taronja 
Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
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PROJECCIÓ DE CINEMA "PANTALLA BARCELONA": "CITY FOR SALE" 
18 h 
(Direcció: Laura Alvarez. Documental. Any: 2018. Durada: 82’. Apte per a tots els públics) 
City for Sale ens submergeix en la vida de quatre famílies barcelonines per mostrar-nos com el turisme de 
masses està aniquilant l’essència i la bellesa de la ciutat. Resultat de prop de dos anys de seguiment, 
podrem veure com aquestes famílies veuen la seva vida alterada, i l’impacte real que el turisme de masses 
està tenint sobre la població de Ciutat Vella, el districte més turístic de Barcelona. 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia al web http://ow.ly/ujZk50LSth7 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - TEATRE: "TRÁNSITOS" 
19 h 
Viure és passar d'unes circumstàncies a altres, i tot allò que fem per adaptar-nos-hi. "Tránsitos" s'endinsa 
en trànsits vitals tals com el càncer, l'amor o la vellesa, a través de cinc personatges que conformen una 
família on dues dones trans, una persona no binària, un jove queer i una vella drag encarnaran, des dels 
seus cossos i identitats dissidents, històries humanes que escapen dels seus trànsits de gènere.  
A càrrec de David Teixidó 
Recomanat a partir de 16 anys 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/tr%C3%A1nsitos%C2%A0  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE SOMRIURE: "MACONDO, AIRES DEL CARIB" 
19 h  
Un viatge per l’univers literari del mestre de les lletres Gabriel García Márquez, en el 40è aniversari del seu 
Premi Nobel. Històries diverses on la màgia, la tendresa i la cruesa es barregen amb personatges 
estrafolaris. Un homenatge a Gabo i el seu Macondo, un lloc on les papallones grogues presagien amors 
contrariats i on passen tantes coses meravelloses que ni en una vida sencera ens deixaran de sorprendre.  
A càrrec de Li Morenita 
Entrada gratuïta 
Espectacle en castellà 
Més informació i reserves: http://ow.ly/K1kn50LSuhw 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 4 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Jovenívola de Sabadell 
Organitza: Agr. Sardanista l'Ideal d'en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
Dimecres 7 
 
TALLER CIENTÍFIC "ENERGITZA'T" 
17.30 h 
A càrrec de Furbrain 
Adreçat a nens i nenes de 8-10 anys 
Cal inscripció prèvia! 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
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Exposicions 
 
"VIATGE A TRAVÉS DE LES POSTALS PUBLICITÀRIES" 
Del 2 al 23 de desembre. Inauguració el divendres 2, a les 19 h 
Aquestes targetes, recollides durant més de trenta anys, ens transporten per un recorregut que va des de 
la retrospectiva històrica fins a l’actualitat passant per la crítica social i les expressions artístiques. 
A càrrec de Rosa Julià 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
"ECLÉCTICA" 
Del 2 al 31 de desembre. Inauguració el divendres 2 de desembre, a partir de les 18.30 h 
L’artista Irene Redón ens mostra una selecció de la seva obra pictòrica. En les seves paraules: “Pintar és 
evasió, alliberament, no tenir barreres, a vegades evolució i si al final et sorprèn...” 
A càrrec d’Irene Redón 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"MOSTRA DELS TALLERS DE CAN VERDAGUER" 
Del 2 al 31 de desembre 
Com ja és tradició, l’alumnat dels tallers creatius de voluntariat de Can Verdaguer ens mostra quin és l’art 
que fa! 
A càrrec de l’alumnat dels tallers de voluntariat de Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"EL CASAL ES VESTEIX DE NADAL" 
Del 5 de desembre al 5 de gener 
En un decorat festiu, es recordarà l’any amb totes les seves protagonistes i es convidarà a donar la 
benvinguda al proper any amb desitjos renovats 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
"DONES SENSE LLAR" 
Del 6 de desembre al 13 de gener. Visita comentada amb l'autora el dimarts 13 de desembre, a les 18 h 
Històries de supervivència  
A càrrec de Clàudia Frontino 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
"PINTA'M EL BARRI AMB I SENSE AIGUA" 
Fins al 31 de desembre 
Mostra gràfica i artística amb el nom de "La vida al barri amb aigua i sense". 
Realitzada per infants de 5 a 10 anys. Col·labora: Centre Obert Torre Baró 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
"TUÉ SUMPANAL CALÓ – EL TEU VEÍ GITANO" 
Fins al 16 de desembre 
La comunitat gitana de Verdun mostra la realitat del seu dia a dia a través de fotografies, amb l’objectiu de 
capturar l’essència de la tradició i la contemporaneïtat del seu poble.  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
 
 
 
 
 



Activitats periòdiques 
 
CAMPANYA SOLIDÀRIA "RECOLLIM JOGUINES PER ALS NENS I NENES D'UCRAÏNA" 
Fins al 30 de desembre 
Al Centre Cívic Torre Llobeta enguany volem recollir joguines per als infants de les famílies refugiades i 
ajudar a oblidar els horrors de la guerra.  
Podeu portar les joguines, que han de ser noves, dins l'horari habitual del centre. 
En col·laboració amb l’Associació Ucraïnesa Djerelo (Nou Barris) 
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 Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35, entrada per l'av. Meridiana): 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, 16): divendres de 16.30 a 19.30 h, dissabtes d’11 a 14 h 
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19-55): dissabtes, d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 1-15, entrada per l'av. dels Quinze): diumenges, 

d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27-29): diumenges, d’11 a 14 h 

 


