Activitats de l’11 al 17 de gener
NOU BARRIS
Divendres 11
JOCS & FRIENDS
De 17.30 a 19.30 h
Un munt de jocs de taula, estratègia i rol
Per a joves de 12 a 18 anys. Cal inscripció prèvia
Organitza: Asoc. Lúdica La Cofradía
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
CLUB DE MANGA INFANTIL
17.30 h
Club mensual per fomentar la lectura de còmics i potenciar la creativitat
A càrrec d’Alba Ginesta
Per a infants a partir de 7 anys. Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
KARAOKE TEMÀTIC “CARIBE MIX”
De 20 a 24 h
Entra a l’esdeveniment del Facebook, penja la teva cançó i reserva-la, per cantar sol/a o en grup.
Organitza: BarTolo Guineueta
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
PRIMERA FIESTA DEL AÑO CUARTERA
22 h
Música electrònica amb Las Bajas Pasiones (22 h) i Dj Mikonia (23 h)
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100
Dissabte 12
NOU BARRIS ES MOU PER LA SOSTENIBILITAT
Activitats d’educació ambiental per a tota la família
- D’11 a 14 h Tallers per a tota la família: “Construeix el teu hort vertical”, “Vine a fer el teu Furosiki” i
“Descobreix la tècnica per fer Kokedama”
- De 12 a 13 h “La botigueta”: espectacle de teatre i titelles per a tota la família, on el públic
participa, decideix i construeix com fer un consum responsable. Atreveix-te a entrar a la botigueta
màgica de l'Amàlia per convertir-te en comprador/a amb superpoders! A càrrec de Tanaka Teatre
Organitza: SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental)
Pl. Major de Nou Barris
ACTIVITAT INFANTIL “CONTES D’AIGUA (SENSE PARAIGUA)”
11 h
Conta-contes amb un recull de llegendes de totes les parts del món, que giren al voltant de l’aigua.
A càrrec de Vicky Martín
Per a nenes i nens de 4 a 10 anys
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2

TALLER OBERT I ASSAIG DE LA COLLA CASTELLERA DE NOU BARRIS
11.30 h
L'assaig serà una combinació entre els assajos habituals de la colla i els tallers oberts, per a que totes les
persones noves que vulgueu apropar-vos a mirar i provar pugueu fer-ho sense por.
Pl. Roquetes
VERMUTSICAL
13 h
Babu & Joan: duet de guitarristes que versionen èxits del rhythm’n’blues i estils com el soul-jazz
A càrrec de Henry Joseph (guitarra) i Joan Casajuana (baix)
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
VERMUT MUSICAL
13 h
Obsesión: duo de versions dels anys 70, 80, 90 i actuals. Pop, rock, country i clàssics
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
CICLE SOMRIURE: CONCERT “CECILIA BELLORÍN AMB ISMAEL DUEÑAS”
19 h
Bogeria, màgia, magnetisme i talent únics en clau d’estàndards de jazz, balades de soul, boleros i folklore
veneçolà
A càrrec de l’actriu i cantant veneçolana Cecilia Bellorín i el pianista Ismael Dueñas
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h
Espectacle en castellà
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
CONCERT DE BANDES JOVES EMERGENTS “A (2) BANDES”
21 h
Amb les actuacions d‘EKO (reggae/funk), Blue Joy (rock/punk/ska/funk/reggae) i DJ Konguito
Entrada gratuïta
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20
CONCERT “EL GENERADOR”
22.30 h
Metal amb els grups Pycaya (Barcelona), H.A.A.R.P (València) i Cerø (Barcelona)
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
Diumenge 13
TALLER DE RAKÚ
De 10 a 14 h
Taller de ceràmica tradicional japonesa a l’aire lliure. Materials: bidons, ceràmica i cremador
Imparteix: Isabel Cuesta, ceramista de l’Ass. d’Artesans de Nou Barris
Col·laboració per als materials: 10 €
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17
CONCERT “BLUES AL CASTELL”
12 h
Actuació de Fulvio Paredes, en format acústic i a l’interior del castell. Aforament limitat!
Organitza: Capibola Blues
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311

Dilluns 14
CLUB DE LECTURA FÀCIL INCLUSIU
De 15.30 a 16.30 h
Adreçat a persones amb dificultat de comprensió lectora
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
XERRADA – COL·LOQUI
17.30 h
Projecte “Vincles”
Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
ESPAI GENT GRAN
18 h
Taller de memòria, a càrrec de Rosa Ferrer. Cal inscripció prèvia.
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
Dimarts 15
CONFERÈNCIA GRÈCIA “POLÍTICA, MEDICINA I HIGIENE RACIAL: EL MODEL HIPOCRÀTIC DEL BIOLOGISME
EUGENÈSIC DEL SEGLE XX”
19 h
Ens ocuparem del disseny biològic de la ciutadania en el món antic, la influència de les nocions
hipocràtiques en la eugenèsia del s. XX i les conseqüències de la seva aplicació a l’Europa d’entreguerres.
A càrrec de César Sierra, doctor en Història, professor de la UAB i especialista en Història antiga de Grècia
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Dimecres 16
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
TALLER “HORT ECOLÒGIC: MICROHORTS, BROTS I GERMINATS”
16 h
En aquest taller desenvoluparem el nostre propi microhort de germinats a partir de llavors autòctones i
ecològiques, i fabricarem tres germinadores fetes amb materials reciclats.
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
Dijous 17
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

TALLER “INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA. NIVELL I”
De 16 a 20 h
Aprèn a reconèixer els components del maquinari, així com els sistemes operatius i programes més
utilitzats: ús de finestres, carpetes, arxius i altres eines.
Places limitades. Cal tenir el carnet de biblioteques.
Inscripcions a través del web http://ow.ly/tkq130ngohF, o a la mateixa Biblioteca
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
XERRADA “AULA MÉMORA”
De 17 a 18 h
“Document de Voluntats Anticipades”, a càrrec de Carme Beltrán, infermera
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206
CONFERÈNCIA “JARDINERÍA EMOCIONAL”
18 h
La depressió, l’ansietat i l’estrès, són tan sols alguns exemples de la manca d’educació emocional. Estudis
científics avalen que la gestió de les nostres emocions es pot aprendre i desenvolupar.
A càrrec de Raúl Ravelo, educador emocional
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
CONCERT “GUITARRA PARA TODOS”
19 h
Els recitals de l’argentí José Luis Benítez es caracteritzen per contenir un ampli ventall d’estils. Interpreta
peces que van del clàssic al folklore andalús, passant pel tango argentí i peces populars.
A càrrec de José Luis Benitez
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
PARLEM AMB... CINTIA CASTELLÓ
19 h
Xerrada i presentació del llibre “Sí a la verdad” a càrrec de la seva autora, Cintia Castelló, coach espiritual i
de creixement personal, que exposarà i transmetrà les seves idees sobre espiritualitat i creixement.
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
XERRADA “INDRETS INSÒLITS DE BARCELONA”
19 h
La història de la ciutat de Barcelona ha deixat un pòsit d’indrets, històries, llegendes, curiositats,
personatges, fets, drames, assoliments, revoltes, que han quedat marcats a la seva pell. Molts d’aquests
indrets són desconeguts, romanen amagats, d’altres són davant els ulls del vianant però no els apreciem. A
través d’un calidoscopi de successos, llocs i esdeveniments, coneixerem millor les llums i ombres de la
nostra ciutat. I, en conseqüència, a partir d’ara, la veurem diferent.
A càrrec de Joan de Déu Prats, autor del llibre “100 indrets insòlits de Barcelona”
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
PRESENTACIÓ “25 DOCUMENTS BÀSICS”
20 h
Presentació del tríptic "25 documents bàsics per conèixer la Prosperitat 1919-2019”, amb documents que
parlen de la història del barri, i de l’exposició “Efemèrides locals i universals de l’any 1919”
Organitza: Comissió del Centenari de la Prosperitat 1919-2019
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña

Exposicions
“SETZE JUTGESSES PER AL 2016”
De l’11 al 26 de gener. Inauguració el divendres 11, a les 19 h
Aquesta exposició fotogràfica difon i reconeix la trajectòria artística de les cantants catalanes,
exemplificada en 16 dones que canten.
Produïda per l’Institut Català de les Dones i la revista Enderrock
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
“EL FÚTBOL EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE PORTA”
De l’11 de gener al 2 de febrer. Inauguració el divendres 11, a les 19.30 h
L’At. Piferrer ens presenta la història del futbol al barri de Porta, amb els equips que han jugat i juguen a
les instal·lacions del Camp Municipal de Porta, on molts dels veïns van jugar i gaudir d'aquest esport.
A càrrec del club At. Piferrer
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“NOU BARRIS: L’ABANS I EL DESPRÉS”
Fins al 29 de gener. Inauguració el divendres 11, a les 19 h (es projectaran imatges que no hi haurà a
l’exposició)
Exposició fotogràfica on viatjarem al passat amb un recull d’imatges antigues de Nou Barris, acompanyades
de fotos actuals. Una bona manera de recordar i aprendre, per tornar al present i veure com és ara.
A càrrec de José Mª Medina
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“EFEMÈRIDES LOCALS I UNIVERSALS DE L’ANY 1919”
Del 17 de gener al 16 de febrer. Inauguració el dijous 17, a les 20 h
De la vaga de la Canadenca i la consecució de la jornada de 8 hores fins a la invenció de l'olla exprés.
Exposició gràfica i selecció de notícies significatives de coses que passaren fa 100 anys, mentre naixia la
Prosperitat.
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
“IRONIA”
Del 15 al 30 de gener
Exposició de pintura (tècnica mixta)
A càrrec de Tomás Pablo
Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
“OLI & AIGUA”
Fins al 29 de gener
Diuen que l'oli i l'aigua no es poden barrejar. A Nou Barris Associació de Pintors estem tots barrejats, els
que pinten a l'oli i els que pinten en acrílic. Per a més informació, entra a www.pintorsdenoubarris.cat
A càrrec de Pintors de Nou Barris
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“BARRIS EN DANSA”
Fins al 30 de gener
Mostra fotogràfica d’aquest projecte on persones no professionals de diferents barris de la ciutat i la
companyia de dansa Iliacan s’uneixen per crear un espectacle de dansa professional. L’edició de 2017-2018
es va realitzar amb veïnat dels barris de la Zona Nord, Les Corts i el Raval.
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera,14

“MÓN-TANCA”
Fins al 8 de febrer
“Món-tanca” explora maneres de subvertir la lògica de la separació i l'estigmatització amb exemples
d’accions creatives i reivindicatives que s'estan duent a terme a diversos països.
Una exposició de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
EXPOSICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ANIMALISTA RESCAT
Fins al 31 de gener
Rescat és una associació de defensa dels animals que es dedica principalment a recollir gats del carrer i
tenir-ne cura. En aquesta exposició veurem part de la feina que estan fent.
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
“FANTASTIC PHOTO WALL”
Fins al 9 de febrer
Projecte fotogràfic que reflexiona sobre la falsa promesa de formar part d’un món millor, evocant la idea
que mou milers de migrants a jugar-se la vida per arribar a una Europa que no és com havien imaginat.
A càrrec d’Edgar Dos Santos
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“ROHINGYA, FUGINT DEL GENOCIDI”
Fins al 9 de febrer
Coneixerem de primera mà la situació de la minoria rohingya refugiada a Bangladesh, l’escassa cobertura
dels mitjans de comunicació i el desembarcament de les ONG, des d’un punt de vista crític i humà.
A càrrec d’Olmo Calvo, activista i fotoperiodista especialitzat en drets i moviments socials
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“FEMINISMO Y FEMINIDAD, UNA REFLEXIÓN VISUAL”
Fins al 9 de febrer
Exposició fotogràfica col·lectiva que planteja un recorregut visual sobre una de les dicotomies de major
estudi en la teoria feminista: gènere o sexe, condició cultural o biològica, educades o nascudes.
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“50è ANIVERSARI DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA”
Fins al 18 de gener
Organitza: Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes, Via Favència, 288 A
Activitats periòdiques
23è CIRC D’HIVERN DE L’ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS: “NU”
Fins al 20 de gener (consultar dates disponibles). Divendres i dissabtes a les 20 h. Diumenges a les 18 h
Una producció de Bidó de Nou Barris. Direcció artística: Quim Girón
“Nu” és un espectacle de circ que vol parlar amb senzillesa i transparència de les relacions humanes a
partir d’objectes quotidians. El contacte dels cossos amb aquests objectes, de colors llampants, crearà
situacions absurdes, plenes d’humor, màgia i poesia.
Més informació i entrades a http://nu.ateneu9b.net
Horari de taquilla i venda telefònica d’entrades (93 350 94 75): de dilluns a dissabte, de 17 a 19 h.
Diumenges, de 16 a 18 h
Preus: adults: 12 €. Infants de 3 a 14 anys: 6 €. Aturats: 9,50 €
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11

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
Concursos
CONVOCATÒRIA “7a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ”
Fins al 16 de febrer
Aquesta iniciativa té com a finalitat promoure l’art fet per dones a Nou Barris, a partir de diferents
disciplines artístiques: pintura, dibuix, fotografia, il∙lustració... Les obres seleccionades seran exposades al
Centre Cívic Torre Llobeta.
Tema d’enguany: “Les dones i la música”. Cal enviar les propostes a mda.enfemeni@gmail.com
Bases: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/28602/7a-mostra-dart-en-femen-2019
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta
CONVOCATÒRIA “31è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS”
Fins al 30 de març
Totes les persones majors de 14 anys poden participar a la propera edició del Concurs Literari de Nou
Barris. Les obres es poden presentar fins al 30 de març a les 20 h, i el lliurament de premis als guardonats
tindrà lloc al Centre Cívic Torre Llobeta el dissabte 4 de maig.
Més informació a http://ow.ly/A90F30n3yAW
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte
CONCURS PEL CARTELL DEL 16è FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN
Fins al 20 de gener
El premi pel cartell guanyador és de 300 euros nets. Ens heu d’enviar les vostres propostes per correu
electrònic a info@9bacull.org. Més informació:
http://www.9bacull.org/content/concurs-cartell-16%C3%A8-festival-de-sopes-del-m%C3%B3n
Organitza: Xarxa 9Barris Acull

