
Activitats del 9 al 15 de novembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 9 
 
XVIII JORNADES DE SALUT MENTAL A NOU BARRIS (jornada 1) 
A partir de les 16 h 
Aquest any sota el títol “Models actuals d’atenció i de suport en salut mental comunitària. Des del respecte 
als drets i a la dignitat de les persones”  
Entrada lliure 
Programa d’actes i més informació a http://ow.ly/uY7D30mxTS2  
Organitza: AFEM Nou Barris 
Sala d’actes de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
CLUB DE LECTURA 
17.30 h 
Club de manga infantil, a càrrec d’Alba Ginesta 
Per a infants a partir de 8 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
RÀDIO A LA ZONA NORD 
18 h 
Tens entre 16 i 25 anys i t’interessa la ràdio? Parlarem de com podem fer ràdio al barri. 
Volem comptar amb tu per engegar la ràdio online a la Zona Nord. Vine i fes sentir la teva veu! 
Més informació: icizonanord@gmail.com, 601 231 826; info@redsingravedad.org, 661 628 286 
Organitzen: Taula Salut Mental Zona Nord, ICI Zona Nord 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE IL·LUSTRATS – TALLER “SENTITS IL·LUSTRATS” 
19 h 
Cadascun dels nostres sentits percep la realitat de forma diferent. A través de diferents exercicis, 
motivarem el nostre ésser per donar vida a il·lustracions d’allò més personals. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TiGVENDRES - MÚSICA 
19 h 
Concert d’arpa i marimba a càrrec de Blooming Duo 
Aforament limitat 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
FLAMENCO DE BARRIO 2018 

- 20 h Gimkana flamenca 
- 22.30 h Concert “Flamenc per tu” 
- 00 h Jam Session 

Organitza: Comando Lunares 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
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CONCERT 
20 h 
Amb els grups Blast i Living Under Drones 
Preu: 5 € 
Kasal de Joves de Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16 
 
CONCERT “EL GENERADOR” 
22.30 h 
Amb el grup Tarsila Tesla (fusió jazz) 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 10 
 
CAMINADA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
10 h 
La ruta, d’unes dues hores de durada, transcorrerà per Collserola. Al final de la ruta, hi haurà una festa al 
Casal de Barri de Trinitat Nova - SomLaPera a partir de les 12.30 hores.  
Important: La caminada és apta per a totes les edats, els més petits han d’anar acompanyats per un adult i 
cal portar calçat còmode i adequat, aigua i esmorzar.  
No cal inscripció prèvia 
Organitza: Ass. del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova 
Punt de trobada: Mercat de la Trinitat, c. Pedrosa, 21 
 
FESTA UBUNTAIRE 
De 10 a 18 h 
Organitza: Ubuntu Catalan Loco Team 
Ateneu la Bòbila, c. Estudiant, 1  
 
XVIII JORNADES DE SALUT MENTAL A NOU BARRIS (jornada 2) 
De 10 a 14 h 
Aquest any sota el títol “Models actuals d’atenció i de suport en salut mental comunitària. Des del respecte 
als drets i a la dignitat de les persones”  
Entrada lliure 
Programa d’actes i més informació a http://ow.ly/uY7D30mxTS2  
Organitza: AFEM Nou Barris 
Sala d’actes de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
TALLER FAMILIAR “SEGUINT LA PETJADA DE L’AIGUA” 
De 10 a 11.30 h, d’11.30 a 13 h i de 15 a 16.30 h 
Heu vist mai l’aqüeducte de Torre Baró, les mines de Montcada o la Casa de l’Aigua? A través de jocs i 
proves coneixerem com era el proveïment d’aigua a la ciutat i quin paper hi podem jugar actualment. 
Per a nens i nenes de 6 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “COLLSEROLA INÈDITA” 
De 10 a 12 h 
Passejada pel 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, o per Whatsapp al 664 04 40 79 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
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ITINERARI FOTOHISTÒRIC PEL BARRI DE VERDUN “COM OCELLETS ENTRE TRINXERES DE FANG” 
10.30 h 
Els assistents fotografiaran aquells punts històrics que els membres del Grup d’Història de Nou Barris 
assenyalin. A tal efecte s’ensenyarà als assistents una fotografia antiga del lloc, junt amb un apunt històric. 
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia, itinerari i més informacions a la Biblioteca 
A càrrec del Grup d’Història de Nou Barris 
Organitza: Biblioteca les Roquetes 
Sortida: pl. de la República. Arribada: Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
FESTA DE LA TARDOR A ROQUETES 
D’11 a 19 h 
Jocs, teatre, contacontes, música, art, esports... i al migdia, dinar popular 
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes, Pla Comunitari Roquetes 
Pl. Roquetes 
 
CICLE IL·LUSTRATS - URBAN SKETCHING PER TORRE LLOBETA: DESCOBREIX L’INTERIOR DE LA MASIA 
D’11 a 13 h 
Inicia’t al món de l’urban sketching il·lustrant l´entorn urbà en quaderns de dibuix. Farem una petita 
instantània dibuixada de la masia i dels seus exteriors. Ens trobem al Centre Cívic i comencem! 
Cal portar llapis o portamines, bolígraf i/o retoladors negres que aguantin l´aigua, pinzell i llibreta de dibuix 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al Centre Cívic 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CICLE IL·LUSTRATS – TALLER “UN CONTE, UN TAUMÀTROP” 
D’11.30 a 12.30 h 
Et convidem a descobrir aquest rebesavi del cinema a través de la narració d’un conte, i la construcció d'un 
taumàtrop amb les teves pròpies il·lustracions, que t’enduràs per poder impressionar a tothom.  
A càrrec de Judith Navarro 
Adreçat a infants de 6 a 10 anys 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
APERITIUS MUSICALS: “ELS SONS DEL MAR” 
12 h 
Inspirats pels sons del mar, descobrirem el so de diferents instruments, cantarem, dansarem i farem 
música tots plegats. 
A càrrec de Musicològics 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
FLAMENCO DE BARRIO 2018 

- 12 h Taller de FlashMob, amb Violeta Barrio 
- 13 h FlashMob 
- 22 h Concert “Cuadro flamenco” 
- 23.45 h Concert “Cayana” 

Activitats gratuïtes 
Organitza: Comando Lunares 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
 



LUNATIK JAM: CREW VS. CREW 
15 h 
Han passat 20 anys des del Lunatik Jam 98, el primer campionat de breaking de la nova escena dels 
noranta amb bboys i bgirls vinguts de tot l’estat. Volem recuperar l’esperit d’aquella trobada i fer un cap 
de setmana de celebració ple de música, batalles, cyphers i bona companyia.  
Inscripció de crews a bcnhhcollective@gmail.com (nom del grup + número de participants + procedència) 
Preu: 5 € 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
INAUGURACIÓ “PORTA’NS L’ART” 
18 h 
Una tarda on el talent jove agafarà força a Can Verdaguer i en què es podrà gaudir d’un munt de propostes 
artístiques de diferents disciplines.  

- 18.30 h Espectacle “Trànsit”, a càrrec de Rectangle Negre (espai expositiu 1) 
- 18.50 h Concert a càrrec de Blue Birds (sala d’actes) 
- 19.50 h Espectacle “El pitjor assaig”, a càrrec de Rectangle Negre (espai expositiu 1) 
- 20.15 h Pica-pica (espai expositiu golfes) 

Entrada gratuïta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TEATRE: “INDIGESTA FAMA” 
19 h  
Espectacle familiar guanyador de la beca Escena Nord 2018, de la Casa d’Oficis de l’Espectacle en Viu. 
A càrrec de la cia. Ual·la  
Taquilla inversa 
Sinopsi i més informació a http://ow.ly/QUWp30my27H  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
ESPAI DE SWING  
19 h 
Una sessió jam, 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 
 
ATOMIC PIXEL NIGHT 
20 h 
Tornejos i freeplays de videojocs. Música anime, J-pop, 8 bits i vaporwave.  
Menjar i beguda a preus populars. 
Entrada gratuïta 
Organitza: Atomic Pixel Party, BarTolo Guineueta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
BLOCK PARTY AMB “SOUND OF BACK” 
22 h 
Una block party és una festa sorgida als patis dels blocs de pisos durant la dècada dels anys 70 als Estats 
Units. Cites multitudinàries i gratuïtes on es tallava el trànsit, allà es va popularitzar la cultura hip hop. 
Músics, bgirls i bboys ofereixen al públic un espectacle espontani i participatiu. A més, comptarem amb els 
Lunatik Crew per escalfar l'ambient i Back to the Sound posant la música. 
Gratuït 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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CONCERT “EL GENERADOR” 
22.30 h 
Amb els grups Red Baleine (post rock) i Casi Reptil (pop alternatiu) 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Diumenge 11 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI: “IOGA EN FAMÍLIA” 
De 12 a 13.30 h 
Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. 
Col·laboren: CANB, ATLANTIS 
Escola Àgora, c. Marne, 2 (entrada per pl. ca n’Ensenya) 
 
I LOVE CYPHERS 
17 h 
Un cypher és un cercle de persones i l'espai buit enmig. Un espai per acollir bboys i bgirls dipsosats a 
aixecar aplaudiments i sorprendre a tothom. L'I Love Cyphers és una jam de danses urbanes sense jutges i 
sense límit de temps. L’autèntica batalla és al cypher. 
Gratuït 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 12 
 
TALLER DE GESTIÓ DE LES EMOCIONS 
12 i 19 de novembre, de 16.30 a 18.30 h 
Amb aquest taller, a través de diferents activitats, es poden aprendre tècniques per expressar les emocions 
i gestionar-les d’una manera més adequada. 
A càrrec de la Creu Roja 
Activitat gratuïta. Més informació i inscripcions al Casal 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “COM BUSCO FEINA AL NADAL?” 
17.30 h 
Activitats per a joves de 16 a 35 anys “Treballa al Nadal” 
Més informació i inscripcions al PIJ Nou Barris (tel. 93 256 36 02, pijnoubarris@bcn.cat) o al Casal 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA ITINERANT DE NOU BARRIS 
17.30 h 
Xerrada “Les Masies de Nou Barris”  
A càrrec d’Alícia Fernández, del Grup d’Història de Nou Barris 
Més informació al Casal 
Organitza: Departament de Gent Gran. Col·labora: AFOPA 
Casal de Gent Gran Prosperitat, c. Pablo Iglesias, 8 
 
TROBADA PER A DONES “EL DESPERTAR DE LES DEESSES” 
De 17.30 a 19 h 
“La coherència emocional i els seus beneficis”, a càrrec de Rocío Martínez, socioterapeuta 
Organitza: Grup de Dones “Descobreix-te” 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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ESPAI GENT GRAN - PROJECTE “FROM BUBBLE”: REMINISCÈNCIA  
18 h 
Places limitades, cal inscripció prèvia 
Organitza: Fundació Uszheimer 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CÀPSULES TON I GUIDA: “VEU I RITME” 
De 18 a 20 h 
Aprendrem les bases per cantar de forma saludable i donarem tècniques per la coordinació corporal. No 
perdis el ritme i no et perdis aquest taller! 
Impartit per Ivan Gas 
Preu: 2 € 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CICLE “IL·LUSTRATS” – FILOSOFIA IL·LUSTRADA 
18.30 h 
“Metàfora intercultural sobre la mort: la gota d’aigua. Segons Raimon Panikkar” 
Diàleg orient/occident per compartir com entenem el fet de morir des de diferents perspectives, prenent 
com a punt de partida el llibre il·lustrat d’Inés Castel-Branco. 
A càrrec d’Aurora Cupane i Roser Garcia, del CPNL-Delegació Nou Barris 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dimarts 13 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h 
Itinerari guiat pels voltants del castell que, mitjançant una aplicació digital pròpia, permet adquirir 
coneixements sobre medi ambient i sostenibilitat d’una manera divertida i original.  
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
TEATRE PER A NENS A LA ZONA NORD 

- 17 h Sorteig gimcana “Medi ambient i alimentació saludable” 
- 17.15 h “El viatge d’en James”, a càrrec d’Aula Teatre 

Organitza: Ass. Comerciants Zona Nord 
Pl. Roja de Ciutat Meridiana 
 
CONFERÈNCIA “GRÈCIA. EL CONSULTORI D’HIPÒCRATES: MEDICINA I SOCIETAT A L’ANTIGUITAT 
GRECOLLATINA” 
19 h 
Tenim la idea general que Hipòcrates és el pare de la medicina moderna, però la medicina hipocràtica 
estava destinada a les elits gregues (polítics, reis, generals) i deixava de banda la població més desfavorida.  
A càrrec de César Sierra, doctor en Història i especialista en Història antiga de Grècia. Actualment és 
professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 14 
 
PROJECTE “FROM BUBBLE” – TALLER FORMATIU “INCONTINÈNCIA” 
10 h 
A càrrec de l’Ass. Familiars Alzheimer Barcelona 
CIS Cotxeres, av. Borbó, 18 
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PROJECTE “FROM BUBBLE”: REMINISCÈNCIA  
10 h 
Organitza: Fundació Uszheimer 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TALLER “PREVENCIÓ DE LES CAIGUDES” 
11 h  
Les caigudes són un dels temes que més preocupa a la gent gran, i en aquesta xerrada parlarem de com 
prevenir-les i com actuar en cas d’accident. Una bona prevenció és la clau de la salut. 
A càrrec de Creu Roja 
Activitat gratuïta, places limitades. Inscripcions al Casal 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
TALLER PRÀCTIC “FES EL TEU CV I TROBA OFERTES” 
17 h 
Activitats per a joves de 16 a 35 anys “Treballa al Nadal” 
Més informació i inscripcions al PIJ Nou Barris (tel. 93 256 36 02, pijnoubarris@bcn.cat) 
PIJ Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20  
 
PRIMERES PASSES 
17.30 h 
Per a famílies amb nadons de fins a 3 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE DE CINEMA AMBIENTAL “CLAQUETA I ACCIÓ” 
18 h 
Projecció de “El hombre de agua dulce”, “El pescador” i “En busca del futur perdut” 
Coincidint amb el dia del clima, projectarem 3 documentals que tracten sobre temes de l’aigua i filosòfics, 
per incentivar l’esperit crític envers la contaminació dels rius, el consumisme i el canvi climàtic. 
A càrrec de: Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA) 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat o al telèfon 93 463 77 71 
Organitza: La Fàbrica del Sol 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
TALLERS DE DESCOBERTA: “ELS NINOTS: UNS SUPERHEROIS ESPECIALS” 
18 h 
Sabem què vol dir ser superheroi o superheroïna? Coneixerem l’existència d’uns éssers amb superpoders 
ben estrafolaris, i n’imaginarem de nous que ens ajudin a millorar el nostre barri. 
A càrrec de Fundació el Milà 
Per a nens de 5 a 8 anys. Cal inscripció prèvia  
Biblioteca Nou Barris, pl. major de Nou Barris, 2 
 
TALLER “ESTALVIA ENERGIA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC” 
19 h 
Taller pràctic per reduir la despesa energètica a casa 
A càrrec de Coop. Tarpuna 
Organitza: Banc d’energia - estalvia per compartir 
Ateneu la Bòbila, c. Estudiant, 1 
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Dijous 15 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “COLLSEROLA INÈDITA” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 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, o per Whatsapp al 664 04 40 79 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
EL COMERÇ DE ZONA NORD AMB L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE 
12.30 h 
De debò menges tan sa com et penses? Deixa que t’ajudem a descobrir els 10 mites sobre aliments 
saludables que en realitat no ho són tant. Consells gratuïts per a totes les edats  
A càrrec de Raquel Derch, dietista-nutricionista i educadora alimentària 
Organitza: Ass. Comerciants Zona Nord 
Av. Rasos de Peguera, 27 
 
PROJECTE “FROM BUBBLE”: “ARTTERÀPIA PER A PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT SOCIOSANITARI”  
14.30 h 
Organitza: Fundació Uszheimer 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
TALLER DE BIJUTERIA 
De 17 a 19 h 
T’agradaria fer els teus propis complements? Anima’t i inscriu-te al taller! 
Gratuït, places limitades. Inscripcions a http://cort.as/-BCb5 
També pots 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 
 
XERRADA “AULA MÈMORA” 
17 h 
“Viure en positiu”, a càrrec de Marta Matari, de l’associació Brahama Kumaris 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “CONTRACTES, NÒMINES I ALTRES MOGUDES... QUÈ EM TROBARÉ?” 
17.30 h 
Activitats per a joves de 16 a 35 anys “Treballa al Nadal” 
Més informació i inscripcions al PIJ Nou Barris (tel. 93 256 36 02, pijnoubarris@bcn.cat), o al Casal 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
BIENNAL DEL PENSAMENT “CIUTAT OBERTA” – TEATRE FÒRUM “AIXÒ ÉS AMOR” 
18 h 
Viatjarem a través de la història d’una parella, i ho farem anant enrere en el temps fins als seus inicis per 
reflexionar i entendre allò que els ha portat fins on són ara. Destaparem els mites de l’amor romàntic, les 
violències quotidianes i invisibles, qüestionarem els rols de gènere, identificarem les violències masclistes i 
actuarem per canviar la història.  
A càrrec de Trama SCCL 
Impulsat per la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona  i Biblioteques de Barcelona 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
http://cort.as/-BCb5
mailto:ateneufcm2@gmail.com
mailto:pijnoubarris@bcn.cat


PROJECTE “FROM BUBBLE” – DEMÈNCIES: SÍMPTOMES PRECOÇOS 
19 h 
L’envelliment i els conseqüents canvis físics i neuropsicològics formen part del cicle de la vida. Malgrat 
això, hi ha canvis neuropsicològics que no són conseqüència de l’envelliment i per tant, caldrà controlar.  
A càrrec de la Fundació Uszheimer 
Casal de Gent Gran Prosperitat, c. Pablo Iglesias, 8 
 
TALLER SEMBRA NATURA: L’HORT VERTICAL 
19 h 
Taller d’hort ecològic. Aprendrem a plantar una hortalissa de tardor en un hort vertical.  
A càrrec de La Fábrica del Sol 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
“382” 
Fins al 30 de novembre. Inauguració el divendres 9 de novembre, a les 19 h 
382 Room és un col·lectiu multidisciplinari creat a Rubí, format per sis membres que van començar partint 
del grafit i, posteriorment, van explorar altres disciplines artístiques. Del mur a la tela. Art en estat pur. 
A càrrec de 382 Room 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“PORTA’NS L’ART” 
Fins al 30 de novembre. Inauguració el dissabte 10 de novembre, a les 18 h 
Exposició col·lectiva d’artistes joves. El projecte “Porta’ns l’art” està pensat per apropar propostes 
artístiques al jovent de la zona i difondre la creació artística. Aquesta iniciativa també vol provocar 
sinergies entre les persones participants per tal que puguin donar peu a altres projectes. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“IMATGES PER PENSAR” 
Del 14 de novembre al 3 de desembre 
Reflexió al voltant d’algunes absències, presències i tòpics relacionats amb la representació de les dones 
als mitjans de comunicació 
Facilitada pel CIRD – Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
  
“FLAMENC@S DE BARRIO” 
Fins al 17 de novembre 
Un homenatge als veïns, veïnes i visitants que estimen i gaudeixen el flamenc i que ens han acompanyat 
durant aquests anys. També un record als artistes que han passat pels nostres escenaris amb el seu art. 
A càrrec de 9Barris Imatge. Organitza: Comando Lunares 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“STÉNOPES EXQUIS” 
Fins al 10 de novembre 
Una càmera estenopeica circulant d’un artista a un altre, per 10 ciutats del món. Cada autor va realitzar un 
sol tret, sense informar els altres del contingut de la seva imatge. Un arc de Sant Martí d’estils del món. 
Comissariada per Marie-Noëlle Leroy 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 



“A LOS QUE VIAJAN” 
Fins al 10 de novembre 
Projecte fotogràfic sobre el viatge compartit com a experiència de socialització forçada. El cotxe com a 
habitacle que imposa el contacte amb desconeguts, a cavall entre Madrid i Múrcia. 
De Mar Sáez 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“VIOLÈNCIA MASCLISTA EN LA PARELLA: DESMUNTEM MITES?” 
Exposició que proposa una revisió d’alguns mites associats a l’amor romàntic i a la violència masclista. 
Facilitada per l'Institut Català de les Dones 

- Fins al 13 de novembre al Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
- Fins al 30 de novembre a la Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 

 
“LA MORT DIGNA I IL·LUSTRADA” 
Fins al 23 de novembre 
Trenta artistes joves del món de la il·lustració ens presenten les seves pròpies creacions personals per 
representar la mort. Exposició inclosa al cicle “Il·lustrats” 
Organitzada per l’Associació Dret a Morir Dignament (DMD Catalunya) 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
"VISIBILITZACIÓ DEL TREBALL DE CURA" 
Fins al 29 de novembre, de dilluns a divendres de 16 a 20 h, i dimarts i dijous de 10 a 14 h. 
Exposició elaborada a partir de les entrevistes que l’alumnat de l’Institut Roger de Flor (actualment Institut 
Escola Trinitat Nova) ha fet a les seves pròpies famílies. 
PIJ Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20 
  
“TIEMPO PROPIO” 
Fins al 30 de novembre 
Una sèrie de fotografies on es posa en relleu la dicotomia entre dona i heroïna. 
A càrrec de Gabriella Napolitano 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“AIXÒ (NO) ÉS REAL” 
Fins al 30 de novembre 
Visió crítica i curosa sobre com es mostra la diversitat cultural en els mitjans de comunicació, un 
tractament que pot ajudar a crear una opinió pública crítica o, per contra, esbiaixada i estigmatitzant. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14  
 
EXPOSICIÓ SOBRE L’ALZHEIMER 
Fins al 10 de desembre 
Dins els actes del projecte artístic de conscienciació envers l’Alzheimer “From Bubble”. 
A càrrec de l’Associació Familiars Alzheimer Barcelona 
CIS Cotxeres, av. Borbó, 18 
 
”ESTELS, ERMITES I ESGLESIOLES” 
Fins al 30 de novembre 
Fotografies nocturnes de les capelles i ermites de Collserola, com mai s’havien vist abans. Un recorregut 
nocturn per nou termes municipals, on el patrimoni és el protagonista i els estels el fil conductor. 
A càrrec de Mariano Pagès 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
 



“OLIS D’IRENE REDÓN” 
Fins al 30 de novembre 
Biblioteca Nou Barris, pl. major de Nou Barris, 2 
 
Concursos 
 
CERTAMEN PER LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL 2018 
Presentació de candidatures fins a l’11 de novembre 
El Certamen 9 Barris per la Convivència i la Cohesió Social s’ha creat per tal de promocionar el 
reconeixement de les experiències i iniciatives que tinguin com a finalitat afavorir la convivència i la 
cohesió social al districte de Nou Barris. 
L’ajut econòmic consistirà en 1.500 euros i serà lliurat en un acte públic que tindrà lloc al desembre. 
Més informació a http://ow.ly/y6oH30mmVLs  
Organitza: Xarxa 9Barris Acull 
 
XXIX CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTON CORDONCILLO 
Presentació de treballs fins al 27 de novembre 
Categories: - A. Fotografia color amb tema lliure. 
  - B. Fotografia blanc/negre amb tema lliure. 
  - C. Premi Josep Anton Cordoncillo (color i b/n). Tema: “Gent del barri” 
  - D. Fotomòbil amb temàtica “Gent de barri”, i enviada a dinamitzacio@casalprospe.org  
Premis:  - Premi del jurat: 100 € per les categories A, B, C i D 
  - Premi del públic: 100 € (període de votació del 3 al 14 de desembre) 
Bases completes a http://ow.ly/jrSv30mmVR1 o a la secretaria del Casal 
Organitza: Casal de Barri Prosperitat, 9Barris Imatge 
 
Activitats periòdiques 
 
RENOVA LA TEVA ROBA  
Us convidem a sumar-vos a aquesta iniciativa de ciutat per fomentar el consum responsable. Si porteu 
peces de roba que ja no utilitzeu però que estan en bon estat, les podreu bescanviar per d’altres! 

- Castell de Torre Baró (ctra. Alta de les Roquetes, 309-311): recollida de roba del 12 al 23 de 
novembre (de dilluns a divendres de 10 a 13 h, dissabte de 10 a 17 h, diumenge de 10 a 14 h). 
Intercanvi el 24 i 25 de novembre (dissabte de 10 a 17 h, diumenge de 10 a 14 h) 

- Casal de Barri de Torre Baró (av. Escolapi Càncer, 5): recollida de roba del 12 al 28 de novembre, de 
dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Intercanvi el 30 de novembre, de 17 a 20.30 h 

- Casal de Barri de Vallbona (c. Oristà, 8): recollida de roba del 12 al 28 de novembre, de dilluns a 
divendres, de 17 a 21 h 

- Casa de l’Aigua de Trinitat Nova (c. Garbí, 2): recollida de roba del 15 al 21 de novembre, de dilluns 
a divendres, de 10 a 14 h. Intercanvi el 23 i 24 de novembre (divendres d’11.30 a 14 h i de 16 a 19 h, 
dissabte de 10 a 14 h) 

- Centre Cívic Can Verdaguer (c. Piferrer, 94): recollida de roba els dies 20 i 21 de novembre, de 10 a 
13.30 h i de 16.30 a 21 h. Intercanvi el dijous 22 de novembre, de 17 a 20 h  

Normes de funcionament i més informació a http://ow.ly/e9d230my4Vx  
 
PINXU-PANXO 
Tots els dijous, de 19 a 22 h 
Ruta de tapes per Nou Barris. Tapa i beguda per 2,25 €. 
Consulteu els establiments participants i la tapa que ofereixen a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/torna-la-ruta-pinxu-panxo_635371  
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