
Activitats del 9 al 15 de desembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 9 
 
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA "EL RENACER DE LA TIERRA" 
18 h 
Presentació amb sorpresa d'aquesta novel·la postapocalíptica, on el protagonista, Erick, ha d’emprendre 
un viatge per a donar una segona oportunitat a la humanitat. 
Amb la presència de l'autor, Adonai Aguilar Jiménez 
Entrada lliure 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
Dissabte 10 
 
RUTA GUIADA "CANVI CLIMÀTIC” 
De 10 a 12 h 
Recorregut per esbrinar com està canviant el clima al nostre voltant i per analitzar alguns dels seus efectes 
principals a través de l’observació de l’entorn i el paisatge. 
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 
 
SORTIDA GUIADA "DESCOBRIM L'AQÜEDUCTE DE DOSRIUS" 
De 10 a 13 h 
Passejada per descobrir els trams de l’aqüeducte de Dosrius que passen pel districte de Nou Barris. A la 
tornada, us esperem a la Casa de l’Aigua per refer forces! 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova 
Punt de trobada: Metro L11, estació de Torre Baró (sortida Escolapi Càncer) 
 
CONCERT "SONS DE CIUTAT": BOOZAN DUKES 
12 h 
Sons mestissos forjats entre Barcelona i el mon, que conviden al ball i la diversió. Una street band 
especialitzada en la música creole francesa de Nova Orleans i les illes del Carib, amb aromes als anys trenta 
i quaranta, que s’ha passejat per carrers d’arreu d’Europa i dels Estats Units contagiant ritme i energia. 
Organitza: Mercats de Barcelona 
Mercat de Ciutat Meridiana, c. Costabona, 4 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - TEATRE VISUAL "KLÉ" 
18 h 
«Un dibuix és una línia que surt a passejar», explicava el pintor Paul Klee. El seu art inspira aquest 
espectacle de teatre visual i dansa per a tots els públics que compta, a més, amb la música en directe de 
Vassil Lambrinov de Blaumut. Dansa, màgia, manipulació d’objectes, titelles i llengua de signes per explorar 
l’obra de l’artista suïs: a més del pintor, hi ha un Klee músic, titellaire, escultor, filòsof i mestre de Bauhaus. 
A càrrec d’Addaura Teatre Visual 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/kl%C3%A9  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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TALLER + CONCERT "10 ANYS DÊ O FORA!" 
El segell discogràfic i editorial Dê o Fora! celebra al Casal el seu desè aniversari, amb la següent 
programació: 

- 19 h Taller de collage i K7, a càrrec de Lara Martínez. Gratuït. Places limitades. Cal inscripció prèvia 
(deofora@gmail.com) 

- 21 h Concerts, amb les actuacions de Gaua, Olor, Mentira, Pedro em Ibiza i Emotional Pussy. Preu: 6 
euros (tots els beneficis aniran destinats al col·lectiu Madrecitas) 

Més informació: https://casalprospe.org/esdeveniments/taller-concert-10-anys-d%C3%AA-o-fora  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Diumenge 11 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Marinada 
Organitza: Agr. Sardanista l'Ideal d'en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
CONCERT "SONS DE CIUTAT": VALENTÍ MOYA TRIO 
12 h 
Formació integrada per tres dels músics més representatius del jazz manouche al nostre país. Un repertori 
de nadales adaptades al jazz manouche amb molt de swing i arranjaments originals adreçats a tots els 
públics que passegin pels carrers de la nostra ciutat. 
Organitza: Mercats de Barcelona 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONCERT "SONS DE CIUTAT": AGATHA KRISPIES 
12 h 
Veu, guitarra, teclat, baix i bateria formen un repertori de les millors versions de rock, blues i pop. 
Formació nascuda del programa d’accés als estudis superiors de l’Escola de Música Jam Session. 
Organitza: Mercats de Barcelona 
Pl. Garrigó 
 
Dilluns 12 
 
PASSEJADA SALUDABLE PER MONTJUÏC 
9.30 h 
Fonts, Museu Nacional, Teatre Grec. 
Cal portar roba i calçat adequat per caminar, aigua i fruita. 
Col·labora: comissió de caminades (Pepita i Mercedes) 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
TALLER "ÚS DE PLANTES CURATIVES PER A L’AUTOCURA PERSONAL I COL·LECTIVA" 
De 17 a 19 h 
Compartirem sabers específics sobre el poder curatiu d’algunes plantes medicinals amb l’objectiu 
d’afavorir la cura de cada participant, per enfrontar malestars que els afecten la salut física i emocional. 
A càrrec del PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) 
Cal inscripció prèvia al Casal 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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FESTA DE NADAL 
17 h 
Una celebració comunitària per compartir Nadal amb els usuaris del Casal 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
XERRADA "QUE EM PASSA QUAN ARRIBA LA TARDOR? (3)" 
17 h 
A càrrec de Lourdes Martínez, infermera  
Col·labora Àltima 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
SESSIÓ INFORMATIVA 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. 
Més informació i inscripció prèvia: tel 695 152 724, acollida7@bcn.cat  
Organitza: SOAPI Nou Barris 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CERCLE DE DONES: "L'AUTOCONFIANÇA COM A PILAR FONAMENTAL EN LES RELACIONS SOCIALS" 
17.30 h 
Espai d’expressió i reflexió grupal. 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TALLER "MANUALITATS DE NADAL" 
Els dilluns 12 i 19 de desembre, de 17.30 a 19.30 h 
Taller de dues sessions on farem un follet de feltre i una estrella scrapbook. 
Preu: 5 euros (una sessió) o 8 euros (les dues sessions). Materials inclosos. 
Cal inscripció prèvia, que es realitza a la secretaria del Casal en horari d'atenció al públic (de dilluns a 
divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h) 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE RISOTERÀPIA 
18 h 
A càrrec d'Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 13 
 
PRIMERES PASSES: "CANTARELLES, RECITALS I BREUS CONTES RIMATS" 
10 h 
La primera literatura dels nadons. 
A càrrec de Judith Navarro 
Per a infants de 0 a 3 anys 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
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FES-TE GRAN A VERDUM: "LA CARMANYOLA SALUDABLE" 
De 10.30 a 12 h 
A càrrec del Col·legi d'Infermeria 
Organitza: Taula de treball comunitari Ser Gran a Verdum 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
JAM ARTÍSTICA INTERDISCIPLINÀRIA 
D’11 a 13.45 h  
En aquests moments no queden places online per aquesta activitat. Inscripcions presencials al centre cívic. 
Sessió centrada en la improvisació artística. Un diàleg a través de l'art i el moviment, una plataforma de 
recerca on artistes de diverses disciplines i persones de qualsevol nivell d'experiència experimenten juntes. 
A càrrec del col·lectiu d’investigació artística 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER "GUARNIM L'ARBRE DE NADAL" 
De 17 a 19 h 
Taller creatiu on farem estrelles per a guarnir l’arbre de Nadal del barri de Trinitat Nova. Podeu portar: 
botons, cintes de colors, llaços, retalls de roba, elements naturals de l’entorn... 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
MÚSICA I MOVIMENT 
De 17 a 19 h 
Organitza: Associació de Gent Gran Platja d’Aro 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
CONCERT DISNEY 
17.30 h 
Selecció de cançons Disney posades en escena d’una manera divertida i dinàmica, amb un fil conductor on 
els nens i nenes podran participar. 
A càrrec de Sílvia Blavia (Teatrem) 
Públic familiar 
Places limitades. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
XERRADA "LLARS I CURES" 
18 h 
Ets treballadora de la llar? Vols saber quins són els teus drets laborals?  
Vine i informa’t en aquesta xerrada amb el Punt de defensa de drets laborals de Nou Barris. 
Inscripció prèvia presencial al casal de barri, o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "FEHLER" 
18.30 h 
Fehler és una novel·la que tracta sobre maltractament, feminisme i estrategies de dona.  
A càrrec de l’autor Francisco Gonzalo Prinetti, i Gloria López, filòloga i professora tutora d’UNED 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
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Dimecres 14 
 
CICLE DE TEATRE AL CARRER "BARRA LLIURE DE TEATRE!": "I TU QUÈ SABRÀS...!" 
10 h 
L’alcohol és la substància psicoactiva més consumida, i és la primera causa d’inici de tractament per 
consum de substàncies. Per això engeguem una campanya de prevenció i sensibilització sobre el consum 
abusiu d’alcohol a la Trinitat Nova amb propostes teatrals temàtiques a diversos punts del barri. 
A càrrec d'ImpactaT Teatre 
Organitzen: Pla de Barris de Trinitat Nova, Districte de Nou Barris, Agència de Salut Pública 
Mercadet de carrer, c. Chafarinas 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 10.30 a 12.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
TALLER DE CUINA "CUPCAKES DE NADAL" 
17 h 
Farem uns cupcakes amb una base de vainilla i decorada amb nata vegetal. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: whatsapp al 608 406 528, tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net  
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
XERRADA ESPAI SALUT "EL SENTIT DE LES DECISIONS ANTICIPADES" 
17 h 
A càrrec de Lourdes Martínez, infermera 
Col·laboració d’Àltima 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - PETIT CINECLUB: "DUNIA I ALTRES CURTS DEL MÓN" 
17.30 h 

- Dunia (Dounia): Canadà, 2020, 28’. La Dunia és una nena de sis anys a qui li agrada molt jugar, 
aprendre i descobrir històries noves. Viu amb els seus avis a Alep, fins que un dia es veuen obligats 
a deixar el país per culpa de la guerra, i iniciar una gran aventura a la recerca d’una nova llar 

- Bango Vassil: Bulgària, Alemanya, 2016, 8'43". Dos nens comparteixen un cap d’any totalment 
diferent i fan un viatge gelat en què han de creuar aigües i cultures per entendre’s, respectar-se i 
començar de zero 

- Cinema Rex: Israel, 2020, 6'. En una ciutat dividida, un nen i una nena de bàndols rivals es troben al 
Cinema Rex. Ell només parla hebreu i ella només parla àrab, però tot i això aconseguiran formar una 
veritable amistat basada en un llenguatge màgic: el del cinema 

Durada total: 44’ 
Edat recomanada: a partir de 7 anys 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/ybQ250LXl2v  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PROCÉS PARTICIPATIU DE CAN XIRINGOI: SESSIÓ DE RETORN 
17.30 h 
Amb presentació de les propostes recollides i informació del desenvolupament del procés. 
Sessió oberta a tota la ciutadania 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
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PRIMERES PASSES: ESPAI DE JOC SENSORIAL 
17.30 h 
Sessió de manipulació, exploració i joc sensorial per afavorir la descoberta i el joc compartit 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
LLETRA PETITA: "UN NADAL PLE DE CONTES!" 
17.30 h 
Vine a escoltar un munt de contes nadalencs i per acabar,  representarem uns pastorets!    
També llegirem el verset de nadal, cagarem el tió cagacontes... i moltes sorpreses més, no us ho perdeu! 
A càrrec de Joan de Boer 
Adreçat a nens i nenes de més de 4 anys 
No cal inscripció 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 15 
 
SORTIDA CULTURAL AL BORN 
9.45 h 
Centre de cultura i memòria. La ciutat del Born 
Activitat de pagament. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
TALLER SOBRE LA DESINFORMACIÓ "LES MENTIDES AMENACEN LA SALUT" 
10 h  
La desinformació que s’escampa a través d'internet és un problema greu, sobretot quan afecta a la nostra 
salut. Tots i totes n’hem estat víctimes, però només amb una mica de coneixements i eines pràctiques 
podem aprendre a trobar informació confiable.  
A càrrec de Verificat  
Adreçat a majors de 65 anys  
Places limitades. Cal inscripció prèvia, a la Biblioteca o a l’enllaç http://ow.ly/ilS450LXlwW  
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CONCERT "RUMBA KM. 0" 
17 h 
Micu és un projecte molt personal que transforma els ritmes de la rumba clàssica. Aposta per un estil que 
fusiona la rumba catalana amb tot tipus de música moderna. Un espectacle amb molt de ritme i humor que 
crea una fusió fresca, totalment reconeixible i fidel a la música que fa en directe. Una barreja entre Gipsy 
Kings, The Police i Red Hot Chili Peppers. 
Organitzen: Direcció de Comerç i Districte de Nou Barris. Col·labora: Ass. Comerciants de Roquetes 
Pl. del Cendrer 
 
FANFÀRRIA MUSICAL 
De 17 a 19 h 
Quartet itinerant. Col·lectiu internacional de músics format al barri del Raval i especialitzat en cançons dels 
anys 1930 i 1940. Format per instruments de cordes, vents i percussió, presenten cançons emblemàtiques 
de swing, dixieland i jazz manouche. Un concert pensat per a totes les edats, amb artistes d’Alemanya, 
Veneçuela, Colòmbia, Brasil i Espanya. 
Organitzen: Direcció de Comerç i Districte de Nou Barris. Col·labora: Ass. Comerciants La Rambleta 
Rambleta de Pablo Iglesias 
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MOSTRA DE NADAL: "ELS SENIORS EN ALLEGRO MÉS NADALENCS" 
17 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Els Seniors en allegro tornen en la seva versió més nadalenca! Ens acomiadarem de l’any i ens desitjarem 
bones festes amb cançons de sempre! 
A càrrec de Seniors en allegro 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA "MIRADA SENSIBLE A DECISIONS ANTICIPADES" 
17 h 
Dins el cicle "Què em passa quan arriba la tardor?" 
A càrrec de la infermera Lourdes Martínez, amb la col·laboració d'Àltima 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
PARE NOEL ITINERANT 
Els dies 15 i 16 de desembre, de 17 a 20 h 
El Pare Noel es passejarà per Fabra i Puig repartint caramels a nens i nenes, i fent-se fotografies amb ells i 
amb els comerciants dels comerços associats 
Organitza: Fabra Centre 
Pg. Fabra i Puig, entre av. Meridiana i pg. del Turó de la Peira 
 
GUARNIMENT DE L'ARBRE DE NADAL 

- 17.30 h Guarniment de l'arbre de Nadal, a càrrec del Centre Ocupacional TEB Verdum, de 
l'associació Can Ensenya i dels casals de persones grans i grups de dones de Nou Barris 

- 18.15 h Concert a càrrec del grup Clams. Es repartiran globus per poder gaudir millor del concert a 
totes les persones sordes assistents 

Organitzen: Districte de Nou Barris, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col•laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
XERRADA "AGATHA CHRISTIE: LITERATURA I CRIM A L'ÈPOCA POST-VICTORIANA" 
18 h 
Itinerari històric, literari i criminal per l'Anglaterra post-victoriana, moment en què l'Agatha Christie va 
escriure la seva àmplia obra literària. 
A càrrec de Raquel Gámez-Serrano (escriptora) i Dolors Bravo (criminalista UAB) 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
CICLE D'ÒPERA I MÚSICA CLÀSSICA: "FESTIVAL DE VALSOS" 
18.30 h 
A càrrec d'Albert Ferrer, musicògraf 
Activitat gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
 
 



TEATRE: "CONTADO POR ELLAS (REPUBLICANAS Y ANTIFRANQUISTAS)" 
19 h 
Un homenatge a les dones que van viure la Guerra Civil, la postguerra i el franquisme. A partir d'entrevistes 
i la documentació recollida, ens parlen de la vida als refugis durant els bombardejos, la vida de les dones a 
les presons, la dona treballadora a la postguerra, les represàlies, les fosses comunes, l'exili… 
A càrrec de Bea Insa & La Pacheca Collective  
Espectacle en castellà 
Reserva prèvia a http://ow.ly/ef3k50LXlWk 
Organitza: Associació de Voluntaris de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA PROMOSALUT "ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES" 
19 h 
Segona sessió: "Com cuidar les cuidadores" 
A càrrec de Judit Planella, psicòloga del programa REMS de la Fundació Catalunya La Pedrera 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Promosalut 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
"32è CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTÓN CORDONCILLO" 
Fins al 30 de desembre 
Exposició dels treballs finalistes 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
"VIATGE A TRAVÉS DE LES POSTALS PUBLICITÀRIES" 
Fins al 23 de desembre  
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" 
Fins al 31 de desembre 
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" 
Fins 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" 
Fins 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 
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"DONES SENSE LLAR" 
Fins 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 
 
PISTA DE PATINATGE “VIU UN NADAL SOBRE GEL* AMB EL COMERÇ DE NOU BARRIS” 
Del 10 de desembre al 8 de gener. Festa d’inauguració el dissabte 10 de desembre, a les 17.30 h 
*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%. 
Horari de funcionament i més informació: www.elcomerçdenoubarrisesmou.com  
Organitzen: Eix Maragall, Fabra Centre, Eix Nou Barris, Entorn Virrei i Mercat de la Mercè 
Jardins de Can Xiringoi 
 
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 

 

http://www.elcomerçdenoubarrisesmou.com/

