
Activitats del 18 al 24 de gener 
NOU BARRIS
 
Divendres 18 
 
CINEMA: CLÀSSICS MUSICALS 
16.30 h 
Projecció de “Cantando bajo la lluvia” 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
PRESENTACIÓ DEL CLUB DE LA ESCUCHA (HIP HOP) 
De 17 a 20 h 
Amb exhibició de graffitis, batalla de galls i showcase 
Organitza: Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera 
Jardins de l’Amistat 
 
CÀPSULA DE IOGA EN FAMÍLIA 
17 h 
Taller per compartir en família un espai de tranquil·litat i de connexió entre el cos i la ment, a través del joc 
Inscripcions al Ton i Guida. Més informació a toniguida@toniguida.org 
Preu: 2 € 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ESPAI DE LECTURA: CONTES EN REALITAT AUGMENTADA 
17.30 h 
A càrrec de Maribel Merino 
Per a infants a partir de 6 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ANIMACIÓ INFANTIL “JOCS IMAGINARIS” 
17.30 h 
Un espectacle dinàmic i interactiu on participa tota la família, que ens fa divertir-nos, compartir i carregar-
nos de ritme i animació 
A càrrec de Set de So 
Organitza: el Raconet de la Prospe 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CONVERSES: EMPRENEDORIA I COOPERATIVISME PER L’EMPODERAMENT DE LES DONES  
19 h 
“Converses” és un espai mensual de reflexió i intercanvi d’idees i opinions 
Modera: Clara, de l’associació Mujeres Pa’lante   
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONCERT 
20 h 
Amb les actuacions de Reset in May (metal melòdic) i TooFar 
Taquilla inversa 
Organitza: Trinkejo 
Kasal de Joves Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16 
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NITS DE GOSSADA 
21 h 
Nit de “perreo” feminista. Vine a ballar reggaeton amb les teves amigues! 
Inaugurem les Nits de Gossada amb PD Bertuski feat. PD AriadnaMap i PD Sandungueiras 
Espai altament feminista 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Dissabte 19 
 
UNA ALTRA ECONOMIA VIU A ROQUETES 
De 10 a 14 h 

- Mercat d’intercanvi i venda de segona mà. Mercat d’artesania i paradetes de menjar. Porta-hi el 
que ja no utilitzes, podràs intercanviar-ho o vendre-ho! 

- Sessió d’intercanvi d’experiències en Cooperativisme, coordinada per Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu 
de Barcelona 

- Càpsules de teatre del Grup O.T.N.I. sobre Economia Social i Solidària 
- Taller de reciclatge 

Més informació: somdelbarri@gmail.com 
Organitza: Ass. Som del Barri 
Pl. dels Titellaires i Casal de Gent Gran de Roquetes, pl. dels Titellaires, 1 
 
VERMUT MUSICAL 
13 h 
Concert acústic de grans clàssics del rock i pop dels 80 i 90 a càrrec d’All Acoustic “Con un par” 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
1a FESTA JOVE DEL CASAL DE JOVES ZONA NORD 
El Casal de Joves Zona Nord celebra el seu primer aniversari 

- De 17 a 19 h Taller de graffiti i twerking amb perspectiva de gènere 
- De 19 a 1 h Concerts amb Duncat & Lion, Decibelios bajo el Suelo, Pau & Youssef, Inga i Infumables 
- Actuacions de ball amb Yanais Dancer i Camilo & Compañía 
- Final de festa amb PDs Sandungueiras 

Hi haurà servei de bar 
Zona esportiva (antic camp de futbol) de Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 51  
 
FRACTALKAOS 2019 
17 h 
Festa d’aquest col·lectiu, amb sessions dels dj’s Belil, Mikonia, FractalMind, HappyKaos, Indusk i Jorjako 
Més informació: https://www.facebook.com/events/485982658475406/  
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
COL·LOQUI “ASTRONOMIA: CIÈNCIA INFORMAL” 
17.30 h  
La ciència ha descobert moltes coses sorprenents del Cosmos on vivim. En els últims anys els avenços són 
espectaculars. El gran públic desconeix tals troballes en gran mesura perquè són temes complexos i de 
difícil explicació. Els temes que es tractaran són: el temps i l’espai, la velocitat de la llum, el Big Bang, fons 
de microones, matèria fosca, energia fosca i ordenament de l’univers observable. 
A càrrec de Lluís Amorós Cristià, aficionat autodidacta 
Organitza: La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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EN FAMÍLIA: EL TÒTEM DE LES EMOCIONS 
17.30 h 
La nostra tribu construirà el seu propi tòtem deixant fluir la creativitat en col·lectiu a través de diverses 
músiques i materials de diverses textures i colors. 
A càrrec de Matilde Pando 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ESPECTACLE DE DANSA “STASIS” 
18.30 h 
Totes les nostres vides van començar amb una relació humana. Stasis no explica una història en concret, 
sinó que fa un recorregut físic entre tres persones que es relacionen en un espai i en un moment concret. 
El públic té la llibertat de sentir-se identificat amb el moviment i així poder reflexionar sobre les seves 
relacions, tant socials com personals. A través d’aquest viatge, es mostraran de forma física les diferents 
maneres en les quals les persones es relacionen. 
A càrrec de la Cia. Poc A Poc (Sara Pacini, Judith Martínez i Leandra Trenas)  
Una producció d’ESART coreografiada per Thomas Noone. 
Més informació: www.facebook.com/cia.pocapoc 
Entrada lliure, reserva prèvia a ciapocapoc@gmail.com 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
ROLLER VIBES  
De 19 a 23 h 
Segona trobada de ballarins/es sobre patins amb DJ en viu, a ritme de funk, boogie, soul o hip hop 
Preu: 3 € 
Més informació: https://www.facebook.com/events/253954121984911/  
Organitza: BCN Roller Dance 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
ESPAI DE SWING 
19 h 
Una sessió jam, amb música enllaunada, pels amants del Lindy-hop 
Dinamitzada pel professor de ball Xavi Bernal 
Entrada oberta i gratuïta  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 20 
 
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. Ángel Pestaña 
 
Dilluns 21 
 
ESPAI GENT GRAN 
18 h 
Tertúlies de salut, a càrrec de Francesca Rivera 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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XERRADA “CONGELACIÓ I DESCONGELACIÓ D’ALIMENTS” 
19 h 
Trencar la cadena del fred pot alterar la qualitat dels aliments i augmentar el risc de patir intoxicacions 
alimentàries. Parlarem dels mites de la congelació i descongelació dels aliments. 
A càrrec de Muntsa Holgado 
Aforament limitat 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimarts 22 
 
LLIBRES A ESCENA: LES GOLFES 
18 h 
A les golfes de les cases, s’hi troben els objectes més estranys, coses oblidades pel pas del temps. Entre 
totes aquestes coses, hi ha un tresor i un llibre ple de les històries i els contes més fantàstics. 
A càrrec de Roger Casadellà 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
 
TALLER DE LECTURA 
18 h 
L´activitat vol fer atractiva la lectura als infants a partir de dinàmiques, jocs, xerrades, lectures en veu alta i 
compartides, visites d´autors… Cada sessió és diferent. 
A càrrec de Montse Pozo i Isabel Resina 
Adreçada a nens i nenes de 8 a 10 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CÀPSULA DE DECOPATCH 
18 h 
Redecora els teus penjadors amb la tècnica del decopatch 
Inscripcions al Ton i Guida. Més informació a toniguida@toniguida.org 
Preu: 2 € 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimecres 23 
 
LLIBRES A ESCENA: L’ELEFANT CURIÓS 
18 h 
No sé si ho sabíeu, però fa molts i molts anys els elefants no tenien trompa... tenien nas, un nas com el 
vostre. I com és que ara tenen trompa? 
A càrrec de la Cia. La Sal 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
XERRADA “APOSTES ONLINE: ENTRETENIMENT O ADICCIÓ?” 
19 h 
Sobre l’augment de les apostes online entre la població adolescent 
A càrrec de Gemma Casalé, psicòloga de l’Hospital Universitari de Bellvitge 
Gratuïta i oberta a totes les edats 
Organitzen: CSS Guineueta-Prosperitat i Verdun (IMSS), La Cuarta 
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100  
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Dijous 24 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “L’ENTORN DEL CASTELL” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h 
Itinerari que permet descobrir la diversitat de paisatges que hi ha al voltant del castell, conèixer les 
espècies que hi habiten i adonar-nos de la influència humana en una de les franges de contacte entre el 
parc i la ciutat. 
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 II” 
De 16 a 20 h 
L’objectiu del curs és que l’alumne s'introduexi al treball amb fitxers digitals per conèixer què són, com 
identificar-los, quin és el seu pes, com organitzar-los i de quins suports d'emmagatzematge disposem. 
Inscripcions a través del web http://ow.ly/Lns730nlRVB, o a la mateixa Biblioteca 
Places limitades. Cal tenir el carnet de biblioteques. 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA “TENIR CURA DE LA NOSTRA MENT” 
17 h 
Aquesta xerrada–col·loqui ens ajudarà a conèixer quina és la realitat de les persones amb pèrdues de 
memòria, quins són els signes d’alerta a tenir en compte, quins són els símptomes d’un inici d’envelliment 
patològic i quines vies podem utilitzar en cas de trobar-nos amb un cas proper. 
A càrrec de la Fundació Uszheimer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Envellir amb humor”, a càrrec d’Inés Simarro, dinamitzadora sociocultural 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
TALLER DE CUINA D’APROFITAMENT “RECUINA, REPENSA I NO LLENCIS RES” 
18 h 
Aprendrem a deixar enrere la paraula residu i coneixerem com funcionen els fluxos de materials a la ciutat.  
Activitat gratuïta, dins el programa “Com Funciona Barcelona?” 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
CICLE “MÚSICA>BCN”: “A RITME DE JAZZ. VIATGE PER LA MÚSICA AFROAMERICANA”  
18.30 h 
Emprendrem un viatge per la història del jazz que ens portarà del més tradicional de Nova Orleans fins 
al bebop de Charlie Parker; dels sons del hard bop dels Jazz Messengers i John Coltrane o Miles Davis a les 
composicions que han inspirat aquests músics. 
Un concert de música viva, improvisada i plena de ritme que no perd el component ballable que sempre ha 
anat ben lligat a l’esperit de la música afroamericana.  
Amb Irene Reig, saxo; Pau Sala, contrabaix; i Joan Casares, bateria 
Entrada gratuïta, aforament limitat  
Organitza: Xarxa de Centres Cívics de Barcelona en col·laboració amb l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC). 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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XERRADA PROMOSALUT PROSPE: “CONSUM PERJUDICIAL DE L’ALCOHOL. QUÈ PODEM FER?” 
19 h 
L’alcohol forma part de la nostra cultura i és present a les festes populars, celebracions familiars, amb les 
amistats o en solitud. S’informarà sobre límits del consum de risc i on demanar ajuda en cas de problemes 
A càrrec de la doctora Montserrat Delgado, del CAP Chafarinas 
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
“ON VAN ELS RESIDUS?” 
Del 23 de gener al 14 de febrer 
La mostra ofereix informació, mitjançant mecanismes i jocs interactius, diagrames, textos, vídeos i objectes 
tridimensionals diversos, sobre on van a parar els residus que es generen, a quins processos de 
transformació se sotmeten i en quin material o producte reciclat es converteixen, si és que poden. 
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
  
“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 
  
“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 
 
“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 
 
“IRONIA” 
Fins 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 
 
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 



“NOU BARRIS: L’ABANS I EL DESPRÉS” 
Fins al 29 de gener 
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 
 
“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 
 
“EL FÚTBOL EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE PORTA” 
Fins al 2 de febrer 
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 
  
“SETZE JUTGESSES PER AL 2016” 
Fins al 26 de gener 
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 
 
“EFEMÈRIDES LOCALS I UNIVERSALS DE L’ANY 1919” 
Fins al 16 de febrer 
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 
  
“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 
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Concursos 
 
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 
 
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 
 
Activitats periòdiques 
 
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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