
Activitats del 16 al 22 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 16 
 
TEATRE: “AMICS PELUTS, CONTES DE GATS I GOSSOS” 
17.30 h 
Conte per conscienciar sobre l'abandonament d’animals, fomentar l’adopció i la tinença responsable i 
donar a conèixer la tasca de les protectores d'animals, on es destinarà part del benefici del contacontes 
Gratuït 
Organitza: Associació Un Simple Pas i El Raconet de la Prospe 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
SETMANA DE LES EMOCIONS: “PRINCESES BLAVES I PRÍNCEPS ENCANTADORS” 
17.30 h 
Creieu que les princeses sempre han de ser salvades per prínceps blaus, i que els prínceps sempre han de 
ser valents? Sessió de contes basada en La caça del petó, de David Melling, i Roses i dracs, de Núria Albertí 
A càrrec d’Eva Martínez Pardo 
Per a infants a partir de 4 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA IL·LUSTRADA “LA QUARESMA: UNA MIRADA ANTROPOLÒGICA” 
19 h 
La Quaresma és un període de prop de set setmanes de durada, comprès entre la fi del Carnaval i la Pasqua 
A càrrec d’Enric Miró 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
XERRADA “RENDA GARANTIDA CIUTADANA: QUÈ ÉS? QUI HI TÉ DRET? QUÈ IMPLICA?” 
19.30 h 
La Renda Garantida Ciutadana és un dret social que empara tota la ciutadania de Catalunya i té com a 
finalitat que les persones amb risc d'exclusió social tinguin assegurats els mínims per una vida digna.  
Amb Diosdado Toledano, portaveu de la Comissió Promotora de la ILP Renda Garantida Ciutadana 
Organitza: Equip de Pastoral Obrera de Nou Barris 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CICLE CONVERSES “MITES ROMÀNTICS: INFLUÈNCIA EN LES NOSTRES RELACIONS” 
20 h 
“Converses” és un espai de reflexió i expressió d’idees al voltant de temes relacionats amb la nostra 
societat. En aquesta sessió compartirem idees al voltant de l’amor romàntic i els seus mites. 
Modera José Luis Miranda Fidalgo, psicòleg  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
MOBILE WEEK BCN: PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “A LIFE IN WAVES” 
20 h 
Director: Brett Whitcomb, 2017, 75 minuts, versió original anglesa amb subtítols en castellà.  
Una immersió en el màgic i càndid món de Suzanne Ciani, pionera de la música electrònica i reina dels 
efectes musicals per a la indústria publicitària... abans de reinventar-se com a estrella de la new wave. 
Gratuït, inscripcions a http://mobileweekbcn.com/eventos/projeccio-documental-a-life-in-waves/  
Organitza: In-Edit 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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CINE FÒRUM: “ARCADIA” 
20.30 h 
Dirigida per Costa-Gavras. Bruno Davert és un executiu d’una fàbrica de paper. A causa de la crisi, ell i 
centenars de treballadors són acomiadats. 3 anys després, encara sense feina, només pensa en sobreviure. 
Presentat per Xavier Benajas, professor de cinema 
AVV de Torre Llobeta i Vilapicina, c. Santa Fe, 5, 1r 4a 
 
Dissabte 17 
 
VISITA A LA CASA DE LES AIGÜES DE MONTCADA 
De 10 a 13 h 
Visitarem aquest complex d'edificis modernistes i veurem com funcionava l'extracció d'aigua a principis del 
segle XX 
Entrada gratuïta fent la inscripció a casadelaigua@scea.cat o bé trucant al 93 463 77 71 
Org. Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
Punt de trobada: estació de RENFE Montcada – Bifurcació 
 
NOU TALLER FAMILIAR “DETECTIUS DEL PASSAT” 
De 10 a 11.30 h, d’11.30 a 13 h, i de 15 a 16.30 h 
Converteix-te en detectiu i investigar la història de Torre Baró? Anirem desfent la història fins a descobrir, 
a través de pistes, el perquè de la situació actual del barri. Segueix la pista que t’obre les portes del castell! 
Per a nens i nenes de 8 a 14 anys 
Cal fer inscripció prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, indicant activitat demanada, dia i hora de la sessió, 
nom i cognoms de l'interessat/da, telèfon de contacte i nombre d'acompanyants. 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
APERITIUS MUSICALS 
12 h 
Taller “Petits creadors musicals”: els infants aprendran a interpretar música de manera improvisada amb 
l’ajuda dels dos músics. Es recomana portar instruments i objectes sonors que es tinguin a casa. 
A càrrec de Mireia Tejero, saxo, i David Garcia, guitarra. 
Per infants a partir de 4 anys 
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
JOCS ESPORTIUS 
12 h 
Org. El raconet de la Prospe i Poliesportiu Valldaura 
Pl. Ángel Pestaña  
 
VERMUTSICAL 
13 h 
Concert de “Shamal” (flamenc) 
Org. Comando Lunares 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CARNAVAL DE VALLBONA 
De 17 a 20 h 
Amb xocolatada i concurs de disfresses d’adults i infants 
Org. AVV Rec Comtal, Racing Vallbona CF i AMPA Escola Ciutat Comtal 
Casal de Barri de Vallbona, c. Oristà, 8 
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TERTÚLIA CULTURAL 
17.30 h 
Debat obert perquè els participants aportin opinions per tal de fer una tertúlia enriquidora. Es presentaran 
diferents temes a debatre com ara art, societat, cultura, ciència, política, etc. 
A càrrec de La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
23È MINIFESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT DE BARCELONA 
18 h 
Concerts del millor pop internacional amb Eef Barzelay (Nashville), The Wave Pictures (Londres), Colleen 
Green (Los Angeles), Marta Knight (Barcelona) i The Standby Connection (València). 
Mostra de videoclips rodats en Super8 i fira discogràfica. 
Preu: taquilla 13 €, anticipada 10 € 
Més informació i entrades a http://minibarcelona.wordpress.com/   
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
RIUS DE TINTA, HISTÒRIES DE BARRI 
18 h 
Trobada literària d’escriptors del districte que tenen obra publicada. Quin és l'input que els mou a iniciar-
se en l'escriptura? Com és el procés de veure néixer l'obra des de que la pensen fins que surt publicada? 
Amb la presència dels escriptors Andrés Martínez, Manel Martín, Josep Mª Babí i Jordi Sánchez. 
Acte conduït pels membres del Grup d’Història de Nou Barris 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CICLE SOMRIURE: SALA DE BALL 
18 h 
Especial Carnestoltes! Animació en directe, balls i música per gaudir de la tarda del dissabte. 
Entrada gratuïta 
Org. Amigues i Amics de la Sala de Ball 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
ESPAI DE SWING 
19 h 
Una nova sessió jam mensual, amb música enllaunada, pels amants del Lindy-hop 
Dinamitzada per Xavi Bernal 
Entrada oberta i gratuïta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
MOSTRA DE LA RESIDÈNCIA “LA IMPARCIAL”: “FREQS” 
20 h 
La companyia Miguel García ha utilitzat les instal·lacions de l’Ateneu durant una setmana per donar forma 
final a aquest espectacle, que recorda la importància de la empatia a les nostres vides i a la nostra societat, 
posar en valor el saber escoltar i assenyalar la influència que tenen els nostres propis pensaments. 
Sinoposi: l’any 1977 van ser enviades a l’espai les sondes “Voyager 1 y 2” des de Cap Canyaveral, ambdues 
amb la missió d’estudiar els gegants Júpiter i Saturn. V1 va continuar avançant cap als confins del sistema 
solar. Cadascuna duia a bord un disc de coure banyat en or en el que es troba un missatge de la 
humanitat destinat a qualsevol possible civilització extraterrestre que la trobi. Mentrestant, Mr. Freqs i 
Chebyshev viuen aïllats, sempre alertes a les senyals i sons del món que els envolta. Han perdut la noció 
del temps i els seus rellotges ja no marquen les hores. Viuen sols i obsesionats amb la recol·lecció de sons i 
en la cerca d’aquell so que els emocioni i faci gaudir més.  
Preu: 6 € 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 

http://minibarcelona.wordpress.com/


Diumenge 18 
 
DIADA DEL SOCI DE L’AGRUPACIÓ SARDANISTA L’IDEAL D’EN CLAVÉ 
Al matí, ballada de sardanes a la plaça Major de Nou Barris 
A la tarda, vetllada musical a Can Dragó, amb la cobla-orquestra Maravella 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
De 12 a 13.30 h 
“Matí de bàsquet” 
Activitat oberta a tothom. Col·labora: CANB (Club d’Atletisme de Nou Barris) 
Escola El Turó, c. Peñalara, 19-55 
 
TALLER FAMILIAR “EL TERRITORI EN IMATGES” 
De 12 a 13.30 h 
Per on entra l’aigua a la ciutat? Com arriba l’energia a les nostres cases? Trobarem la resposta a través 
d’una divertida gimcana fotogràfica, aprofitant la vista immillorable que ens ofereix el castell. 
Per a nens i nenes de 10 a 12 anys 
Cal fer inscripció prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, indicant activitat demanada, dia i hora de la sessió, 
nom i cognoms de l'interessat/da, telèfon de contacte i nombre d'acompanyants. 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
MOSTRA DE LA RESIDÈNCIA “LA IMPARCIAL”: “FREQS” 
18 h 
Preu: 6 € 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 19 
 
MOBILE WEEK BCN (MWEEK LAB): TALLER D’INICIACIÓ A THETHINGSNETWORK 
De 16.30 a 19.30 h 
LoRaWan és una xarxa de telemetria especialment dissenyada per a transportar dades de sensors a 
llargues distàncies via ràdio. Aprèn a connectar el teu sensor LoRaWan a TTN i consultar les dades en 
temps real des de casa. On és la teva bicicleta? Com està d’humitat el teu hort? 
Amb Xose Pérez 
Més informació i inscripcions a www.mobileweekbcn.com   
Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PEL CURS 2018-2019 
17.30 h 
Hi haurà un espai d’acollida infantil a la 1a planta. 
Auditori de l’Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
Dimarts 20 
 
FAMÍLIES, JUGUEM? 
De 17 a 19 h 
Tardes per divertir-nos aprenent en família. “A cuinetes jugarem i sans creixerem. Alimentació saludable” a 
càrrec de Pediatria CAP Rio de Janeiro, Agència Salut Pública de Barcelona 
Per a famílies amb infants de 3 a 12 anys. Informació i inscripcions: 933 592 296, info@pcverdum.org o al 
Pla Comunitari de Verdum (c. Luz Casanova, 8-10 baixos) 
Org. Espai de Treball Verdum Famílies, en el marc del Pla Comunitari de Verdum 
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
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XERRADA CONSCIÈNCIA CRÍTICA: “CRITERIS DE LES SUBVENCIONS” 
19 h 
Xerrada sobre els diferents criteris marcats a l’hora de donar o deixar de donar una subvenció a les 
persones que les demanen. Vine a la xerrada i aclareix molts del rumors que s'estenen ràpidament. 
a càrrec del Centre de Serveis Socials 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimecres 21 
 
ESCOLA DE SALUT DE GENT GRAN 
De 10.30 a 12.30 h 
“Pèrdua de memòria. Demència” 
Places limitades. Inscripció oberta tot el curs, lliurant la butlleta d’inscripció al CAP Guineueta o bé als 
mercats i biblioteques de la Guineueta i Canyelles, Serveis Socials i farmàcies. També per correu electrònic 
a comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat  
Espai Social de Salut Comunitària Guineueta, pg. Valldaura, 135 (al costat del CAP Guineueta) 
 
TALLER “FEM UNA CAIXA NIU” 
21 i 28 de febrer, de 17 a 19 h 
Vine a l’Ateneu i fabrica el teu niu amb la talladora làser. 
Gratuït, places limitades. Cal trucar al 93 269 51 56 o enviar un mail al ateneufcm2@gmail.com 
Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PEL CURS 2018-2019 
17.30 h 
Hi haurà un espai d’acollida infantil a la Sala Infantil. 
A l’Espai Polivalent de la Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA ORIENTATIVA PER A ARTISTES 
20 h 
La música o el teatre són la teva passió però encara et perds en el món de la facturació, l’IVA, els IRPFs i les 
altes i baixes? Vols conèixer millor els teus drets? 
A càrrec de SMAC! (Sindicat de Músics Activistes de Catalunya), Subiturre (gestoria especialitzada en 
artistes) i Jaume Fité (músic de Nou Barris) 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña  
 
Dijous 22 
 
MOBILE WEEK BCN (MWEEK LAB): “FUTURE JOBS (PROFESSIONS DE FUTUR EN L’ERA DIGITAL)” 
10.30 h 
Quines noves professions demana la societat digital? Com han canviat els oficis tradicionals? N’han 
aparegut de nous? Una mirada a les noves oportunitats laborals de la digitalització. 
Amb Ricard Faura, cap de Servei d’Inclusió i Capacitació Digital – Direcció General de Societat Digital.  
Més informació i inscripcions a www.mobileweekbcn.com   
Centre Obert Muntanyès, c. Robert Robert, 7 
 
MOBILE WEEK BCN (MWEEK LAB): “JEDY ACADEMY (INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ I CODI)” 
12 h 
Presentació de la proposta formativa “Trenquem els codis”, de la Factoria F5. Taller gratuït de primer 
contacte amb la programació (Scratch) en un entorn on interactuar amb robots i videojocs. 
Amb Factoria F5 
Centre Obert Muntanyès, c. Robert Robert, 7 

mailto:comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat
mailto:ateneufcm2@gmail.com
http://www.mobileweekbcn.com/


MOBILE WEEK BCN (MWEEK TALKS): “ÈTICA, TECNOLOGIA I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL” 
12.30 h Trobada sobre Ètica i Tecnologia, amb Lluís Gómez Fernández (Comissionat d’Empresa, Promoció 
Econòmica i Innovació, Ajuntament de Barcelona) i Genís Roca, president de RocaSalvatella 
13 h Diàleg “Ètica i intel·ligència artificial: visions i contradiccions del futur” 
Temes: IA, propietat de les dades, privacitat, superhumans, Big Data 
Moderador: Albert Sáez (El Periódico). Ponents: Carme Torras, Maite Lopez, Marcel Cano, Itziar de 
Lecuona, Begoña Román   
Més informació i inscripcions: http://mobileweekbcn.com/eventos/trobada-sobre-etica-i-tecnologia/  
Parc Tecnològic Nou Barris, c. Marie Curie, 8-14  
 
DONES DE PEL·LÍCULA 
17 h 
Videofòrum “La estación de las mujeres” (Dir: Leena Yadou, Índia, 2015)   
En un poblet de l’India, quatre dones animades per la seva amistat entre elles i el seu desig de llibertat 
s’enfronten als seus dimonis i somien amb l’amor i amb un altre món possible. 
Org.: Assoc. Grup de Dones en Forma i col·labora el Grup de Dones Descobreix-te. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA “AULA MÈMORA” 
17 h 
“Tractar l’ansietat i la depressió amb teràpies naturals”, a càrrec de Mònica Civit, infermera i naturòpata 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “NEU I ELS ARBRES MÀGICS” 
17.30 h 
Selecció de 4 curtmetratges. Diversos autors, França, 51 minuts 
Els curtmetratges que integren Neu i els arbres màgics ens presenten uns personatges que aconsegueixen 
fer de la creativitat, el treball en equip i el respecte per les diferències les seves principals virtuts. 
Recomanat per a majors de 4 anys. 
Gratuït. Reserva d’entrades a lameva.barcelona.cat/districtecultural/ o 2 hores abans al mateix C.C. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 h 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
CONTES A LA MÀ: CONTES DE CARTES 
18 h 
Sessió de contes per als més petits. 
A càrrec de Gina Clotet 
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Places limitades per ordre d’arribada. Podeu recollir número el mateix dia de l’activitat a partir de les 16 h. 
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CÀPXULES TON I GUIDA: “CUINA PICA-PICA VEGÀ” 
De 18.30 a 20 h 
Un brunch és un àpat complet tipus buffet que té plats dolços i salats. Nosaltres li diem pica-pica. En 
aquest cas, la particularitat és que no s’utilitza cap ingredient d’origen animal 
Preu: 2 €. Inscripcions al Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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AUDICIÓ COMENTADA “HÄNDEL – RINALDO” 
19 h 
A Londres, Händel no només hi va estrenar la primera òpera italiana de la història d’Anglaterra, Rinaldo, 
sinó que s’hi va establir i va acabar enterrat a Westminster, al costat dels personatges més il·lustres. 
A càrrec de Ferran Berrio, pianista, compositor i arranjador musical 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PRESENTACIÓ LLIBRE “PEDRO PICO Y PICO VENA: ¡DANDO CAÑA!” 
19 h 
Amb els seus autors, Azagra y Revuelta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
ELS VIATGES DE LA PARAULA: MONÒLEG “EXERCICIS DE MEMÒRIA, HOMENATGE A LA MEVA ÀVIA” 
19 h 
Monòleg que gira al voltant del fet d´envellir, amb força humor i molta emoció continguda. 
A càrrec de Jordi Palet, narrador 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
“L’ANY A TRAVÉS DELS COLORS” 
Del 20 de febrer al 2 d’abril 
Pintures i fotografies que reflecteixen la particular visió sensible dels autors sobre les diferents estacions. 
Treballs realitzats pels integrants dels grups de Fotografia i Racó Artístic del Servei de Rehabilitació 
Comunitària Dr. Pi i Molist 
Org. Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist 
Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
“40 ANYS DE L’ATENEU” 
Fins al 23 de març 
L’exposició desenvolupa les quatre dècades d’història de l’Ateneu a partir de diversos eixos: comunitat, 
infraestructura, moviments socials, territori, creació i formació de circ, programació cultural, i autogestió. 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
“IMATGES PER PENSAR” 
Fins al 10 de març 
Reflexió al voltant d’algunes absències, presències i tòpics relacionats amb la representació de les dones, 
freqüents en els continguts dels mitjans de comunicació.  
Imatges produïdes per l’artista visual Tània Burgos, seguint una proposta gràfica propera als pictogrames 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
  
“L’ENSENYAMENT AL BARRI: HISTÒRIA, AVUI I DEMÀ” 
Fins al 23 de març 
Recorregut per la història de l’escola a la Prosperitat, des de la primera pública (en temps de la segona 
República) fins a l’Assemblea Groga. Una lluita constant per una escola popular, gratuïta i de qualitat. 
Organitza: Comissió Centenari de Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“FAM I GUERRA A CATALUNYA. MEMÒRIA I ESTRATÈGIES DE SUPERVIVÈNCIA 1936-1959” 
Durant el mes de febrer 
Cedida pel Museu Etnològic de Barcelona 
Casal de Barri Ateneu La Bòbila, c. Estudiant, s/n 



“NADANDO EN COLORES” 
Fins al 24 de febrer 
Selecció d’obres de la il·lustradora infantil Carol Stilman, fetes al finalitzar els seus estudis a l’Escola Joso. 
La il·lustració infantil també pot expressar emocions profundes i arribar així als adults. 
A càrrec de Carol Stilman 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EXPOSICIÓ “KIM MANRESA: FOTOGRAFIES NOU BARRIS 1970-1980” 
Fins al 28 de febrer 
L’exposició reivindica i dóna visibilitat a l’obra de Kim Manresa, 8otògraf fill de Nou Barris. La mostra 
repassa gràficament una dècada d’història de Nou Barris 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
“LA PICNOLEPSIA DE TSHOMBÉ” 
Fins al 3 de març 
Aquest projecte fotogràfic, guanyador del 14è Fòrum Fotogràfic Can Basté 2016, fa una ullada a la Història 
per comprendre les conseqüències que tenen en el món contemporani els successos ocorreguts fa 
dècades. La narració arrenca als anys seixanta, amb la misteriosa desaparició d’un home clau en la història 
del Congo i ens porta fins a l’actual fenomen de la immigració africana. 
A càrrec de Gloria Oyarzabal 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“LA FAMÍLIA ARMENGOL I COROMINAS. CAN XIRINGOI” 
Fins al 22 de febrer 
Van ser 13 les generacions de la família Armengol que van viure a la avui desapareguda masia de Can 
Xiringoi, entre 1679 i 1971. A l’exposició es pot veure fotografies antigues de la masia, la família i alguns 
capítols interessants, com el camp de futbol que els Armengol van obrir i llogar a alguns equips als anys 40 
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 A 
 
“RECUP’ART. ART DEL RECICLATGE” 
Fins al 24 de febrer 
Residus que es desvien de la seva funció per convertir-se en objectes estètics. Mobles trobats al carrer, 
quadres, caixes de fruites, roba... tot pintat amb afecte per donar-los una nova cara i una segona vida 
A càrrec de Jean Oliveira 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“DANCING KING” 
Fins al 24 de febrer 
Dansa i moviment són els protagonistes de la mostra de fotografies de Lys Moya. La fotògrafa i ballarina 
ens presenta una sèrie d’obres realitzades a professionals de la dansa 
A càrrec de Lys Moya Angeler  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“VEÍ | VEÏNA” 
Fins a l’1 de març 
Exposició fotogràfica a càrrec de Dani Lahoz (Betevé). 
Un projecte del programa Codi de barris per a Betevé que mostra la mirada de 24 ciutadans i ciutadanes de 
diferents barris de Barcelona. Una mirada diversa, plural, que beu de l’esperit del projecte Codi de barris. 
Una plataforma de betevé per a què els veïns facin sentir la seva veu sobre tot allò que passa al seu barri 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 



“TOCA’M I RECICLA’M” 
Fins al 16 de març 
Exposició d’escultures de Jesús González, fetes amb materials reciclats. El tacte i les textures, jugar amb les 
formes i el pas del temps 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2  
  
“PERE CASAS” 
Fins al 28 de febrer 
En Pere Casas ens presenta una col·lecció de les seves aquarel·les 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“CONTE CONTAT, CONTE DISFRESSAT” 
Fins al 16 de febrer 
Exposició d’il·lustracions cedida pel Col·lectiu Il·lustrades 
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Concursos 
 
30È CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 17 de març 
Totes les persones majors de 14 anys poden participar a la propera edició del Concurs Literari de Nou 
Barris, una de les activitats culturals més consolidades al districte que enguany celebra la seva 30a edició. 
El lliurament de premis als guardonats tindrà lloc al Centre Cívic Torre Llobeta el dissabte 5 de maig. 
Pots presentar la teva obra al correu concursliteraridenoubarris@gmail.com, o a diversos equipaments del 
districte: Centre Cívic Torre Llobeta, Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, Biblioteca Nou Barris, Biblioteca 
Canyelles, Biblioteca Les Roquetes, Biblioteca Zona Nord i Consorci per a la Normalització Lingüística 
Delegació Nou Barris. 
Bases: http://lameva.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/30-anys-del-concurs-literari-de-nou-barris  
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
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