Activitats del 25 al 31 de gener
NOU BARRIS
Divendres 25
10 ANYS GAUDINT DEL JOC AL CARRER VILA-REAL
- 17 h Cercavila des de l’Institut Escola Trinitat Nova, a càrrec de Bruixes i Bruixots de Trinitat Nova
- 17.30 h Tallers infantils i xocolatada al Casal
Col·labora: AVV Trinitat Nova
Casal Infantil de Trinitat Nova, c. Vila-real, 7-9
ESPAI DE LECTURA I CLUB DE CÒMIC JUVENIL
17.30 h
- Espai de Lectura per a infants a partir de 8 anys, a càrrec de Rosa Ferrer
- Club de Lectura de Còmic juvenil per a joves a partir de 12 anys, a càrrec d’Alba Ginesta
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “DIOM”
18 h
Un grup de manteres i manters engeguen un negoci de venda ambulant impulsat per l’Ajuntament, la
cooperativa Diomcoop, que intenta oferir feina digna i documents legals a persones en situació irregular.
Activitat en el marc del projecte artístic Umbral
Entrada gratuïta
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
PRESENTACIÓ CIUTAT ESPERANÇA 2018
18 h
El grup de joves del projecte de trobada i acció comunitària de la Zona Nord, Ciutat Esperança, presenta els
projectes realitzats durant el 2018: un curtmetratge que parla de reptes i oportunitats, un videoclip amb
una cançó composada per ells i elles mateixes i el darrere de càmeres d’ambdues propostes.
Organitza: El Parlante
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
TIGVENDRES: ESPECTACLE DE TITELLES “KUKURYKU”
18 h
Titelles per a tota la família on coneixereu el reconegut mag Osvaldo Drevno i els seus trucs, tan
imprevisibles que de vegades ni ell mateix aconsegueix saber com acabaran.
A càrrec d’Ola Muchin
Entrada gratuïta, aforament limitat
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
DIVENDRES AMATEURS: CONCERT “THE BASEMENT”
19 h
Formació jove emergent amb un repertori de clàssics de pop-rock i soul. Son el Combo de l’Escola de
Músics Juan Pedro Carrero i els seus integrants: Tamaya Arunategui (veu); Rosa Sáenz (saxo), Aina Segarra
(saxo); Martí Gómez (piano); Joan Pomés (baix) i Nil Casals (bateria)
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

CONCERT
21 h
Amb les actuacions de Los Perlas (rock), Lxs Man Project (psico-punk) i PD Patxaranna (punk)
Organitza: BarTolo Guineueta
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
CONCERT “PIPO & EL CATETO OPUESTO”
22 h
Fusionen estils com la rumba, el son i el pop nacional amb un caràcter íntim i proper a la cançó d’autor,
sense perdre l’aire urbà i festiu que sempre els ha caracteritzat.
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100
CONCERT “EL GENERADOR”
22.30 h
Metal progressiu amb les actuacions de Time Lost i Innvoid
Més informació a http://ow.ly/lH2n30nrbaX
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
Dissabte 26
PLANTADA D’ALZINES A COLLSEROLA
10 h
Aquestes alzines han estat creixent a la terrassa del Serrallonga i ja estan llestes per anar a la natura.
Organitza: Ass. Mediambiental Grodema
Sortida a les 10 h des del Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
TALLER “CONSTRUÏM MENJADORES PER A OCELLS”
11 h
Amb l’arribada de l’hivern, molts ocells tenen dificultats per trobar aliments. Els ajudarem fent menjadores
amb material reutilitzat, que després col·locarem als arbres dels voltants de la Casa de l’Aigua.
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 “REPARACIÓ BÀSICA DE MÒBILS I TAULETES”
D’11 a 13.30 h
Taller en què un professional explicarà les característiques bàsiques de tauletes i smartphones, i de quina
manera es poden reparar els problemes més habituals d’aquests dispositius.
Es recomana fer inscripció prèvia presencialment, al 93 291 48 50 o a b.barcelona.nb@diba.cat
Col·laboren: Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
CICLE “DISSABTES INFANTILS”
- 11.30 h Jocs de fusta gegants: jocs tradicionals d’estratègia, associació, esportius, d’habilitat...
- 13 h Espectacle de màgia, a càrrec d’Alexander Main. Vine a gaudir del millor humor en família!
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
1a JORNADA DE TREBALL 2019 A “PORTA’M A L’HORT”
D’11 a 18 h
Porteu roba còmoda! Intercanviarem llavors, planter...
Més informació a portamalhort@gmail.com
Hort comunitari Porta’m a l’Hort, c. Piferrer, 122

NOU BARRIS DONA LA BENVINGUDA A L’ANY NOU XINÈS
- 12 h Cercavila amb dracs i lleons xinesos des de la pl. Major de Nou Barris fins la pl. Ángel Pestaña
- 13 h Actuacions a la pl. Ángel Pestaña
Organitzen: Xarxa 9Barris Acull, Casal de Barri Prosperitat, Nou Barris Centre Comerç, Eix Maragall,
Comerciants Entorn Virrei-Borbó, Fabra Centre i Centre Cultural Els Propis
DISSABTES FAMILIARS: “ANIMACIÓ PER A LA MAINADA... I MÉS GRANDETS!”
18 h
Una tarda de música i balls per a tota la família
A càrrec de Jaume Barri
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
VETLLADA DE LLUITA LLIURE “CHAOS THEORY”
18 h
Exhibició de lluita lliure a Les Basses, a càrrec del col·lectiu de lluitadors Rage Wrestling
Entrada gratuïta
Més informació a http://ow.ly/B0Qy30nrcAb
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20
PROJECCIÓ “TIBET”
18 h
Un recorregut pels temples i paisatges del sostre del món. Les imatges ens portaran per llocs tan
emblemàtics com el Palau de Potala, el Barkhor, Gyantse, Shigatse i el camp base de l´Everest.
A càrrec de Manel Roca
Organitza el Grup de viatges i fotografia
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
CÍTRIC 2019 – LABORATORIA: “UNA MUJER FUE LA CAUSA”
20 h
LaboratoriA pretén ser un canal d’experimentació amb el flamenc com a llenguatge comú. La idea és
explorar les capacitats creatives del flamenc i treballar amb els seus límits, a través de la incorporació de
nous elements artístics com el text, la dramatúrgia, les projeccions o tecnologies modernes.
LaboratoriA està format per: Alba Núñez (ball), Isabelle Laudembach (guitarra), Cristina López (cant i
loopstation) i Anna Colom (cant)
Es realitzarà un debat posterior amb les artistes sobre dona i creació.
Preu: 8 € (pack de 4 actuacions Cítric per 25 €)
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
CONCERT “PROSPE JAZZ SOUL EXPERIENCE”
22 h
Fusionem el jazz amb dos concerts especials: Hal (jazz-rock) i Fulvio Paredes Ensemble (jazz-R’n’B)
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
Diumenge 27
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

BALLADA DE SARDANES
11.30 h
Trobada de colles sardanistes de veterans, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé
Parc de la Guineueta
CONCERT “VOZES”
12 h
A càrrec de diferents grups de cambra: cellos, violins, vents, teclats i guitarres.
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
Dilluns 28
ESPAI SALUT
17 h
“Coneix el Servei de Teleassistència Municipal”
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3
PÍNDOLA TALLER “RITME I ÀNIMA”
18 h
A partir de cançons conegudes per tothom i amb diferents instruments, treurem el ritme que tenim dins.
“No som músics… però farem música (o soroll)”
A càrrec de “Gatica Percussió”
Cal inscripció prèvia
Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
ESPAI GENT GRAN
18 h
“Projectes de vida per un nou any”, a càrrec de Joan Antoni Soriano (Farmàcia Plaça Roja)
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
Dimarts 29
TALLER “INFOJOBS I FEINA ACTIVA. APRÈN NOUS TRUCS PER TROBAR FEINA”
D’11 a 13 h
Internet ocupa gran part de les nostres vides, també per cercar feina. Aprendràs a utilitzar Infojobs i Feina
Activa, a més de conèixer trucs i estratègies que t’ajudaran a fer més efectiva la teva recerca de feina.
A càrrec d’Ari Vigueras
Adreçat a joves de 16 a 29 anys
Inscripció prèvia a través de http://ow.ly/zeOn30nrdwW
PIJ Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20
CICLE RACÓ VERD: TALLER “FEM UN BANC DE LLAVORS!”
18 h
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
XERRADA “MICRO-FINANCES DOMÈSTIQUES”
De 18.30 a 20 h
Economia familiar, consells i recomanacions a l’hora de gestionar les despeses i l’estalvi en el nucli familiar.
A càrrec de Jaime Hernández
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6

Dimecres 30
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
LA TIRA DE CONTES
18 h
Sessions on rescatem contes amagats als prestatges de la sala infantil. Explicarem els contes “L’oncle llop”,
“Tres con tango”, “Els dies feliços” i “El llum encès”.
Adreçat a famílies amb nens i nenes de més de 4 anys
A càrrec de Montse Pozo i Isabel Resina
Biblioteca de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
XERRADA “CARAVANAS HACIA EL SUEÑO AMERICANO”
18.30 h
Xerrada sobre les causes i repercussions del fenomen migratori de l’Amèrica Central.
A càrrec de César Indiano
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Dijous 31
RUTA GUIADA PER A ADULTS “L’ENTORN DEL CASTELL”
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h
Descobrirem la diversitat de paisatges que hi ha al voltant del castell, coneixerem les espècies que hi
habiten i ens adonarem 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
XERRADA “AULA MÉMORA”
De 17 a 18 h
“Com fer front a l’angoixa”, a càrrec de Xavi Savin, psicòleg
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206
OBRIM PORTES DE L’ARMARI
De 17.30 a 19.30 h
L'armari de roba del Casal obre portes, agafa’n les peces que vulguis o porta-hi les que ja no fas servir!
Organitzen: Pi i Molist i Casal de Barri La Cosa Nostra
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1
CONFERÈNCIA “HISTÒRIA DE LA MÚSICA CLÀSSICA. L’ORQUESTRA SIMFÒNICA I ELS CORS”
19 h
En aquesta primera sessió s’explicaran els instruments de l’orquestra simfònica i el paper de les veus
femenines i masculines als cors, així com la funció del director d’orquestra.
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, component del grup Remor de Mar i conferenciant
Cicle dirigit a persones a qui agradi la música clàssica, encara que no tinguin coneixements musicals
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94

EL DOCUMENTAL DEL MES: SILVANA
19 h
Dir: Mika Gustafson, Olivia Kastebring i Christina Tsiobanells; Suècia (2017); 91 min; VO en suec i lituà
subtitulada en català
Amb les seves lletres intransigents contra totes les formes d’opressió, Silvana és una rapper que ha
conquistat Escandinàvia. Activista i icona de la comunitat queer que es defineix com a lesbiana, feminista i
antiracista, s’ha convertit en la veu d’una generació.
Organitza: Biblioteca Vilapicina i La Torre Llobeta
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
T’INTERESSA: CONSELLS PER TREBALLAR LA MEMÒRIA, DIA A DIA
19 h
Repassarem conceptes bàsics sobre la memòria i exposarem com es transforma a mesura que ens fem
grans. Revisarem els oblits quotidians més freqüents i desgranarem les estratègies per afrontar-los.
A càrrec de Clara Esquena Freixas, psicòloga
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
Exposicions
“FINALS DELS 70”
Del 28 de gener al 28 de febrer. Xerrada-inauguració el dijous 31 de gener a les 19 h
Una selecció de fotografies inèdites procedents d’una donació feta a l’Arxiu i d’una exposició. Fotografies
dels anys 70 que mostren uns barris del districte en ple procés de transformació: el pas de suburbi a ciutat.
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris
Seu de l’Arxiu Històric, Via Favència, 288-A
“UNA LITERATURA PRÒPIA, DONES ESCRIPTORES”
Del 29 de gener al 21 de febrer
Vol fer visible el treball de les dones en l’àmbit de la literatura catalana, així com la incidència de les seves
aportacions en la producció cultural del nostre país.
Exposició de l’ICD (Institut Català de la Dona)
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6
“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
“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
“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

“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
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
“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
“ON VAN ELS RESIDUS?”
Fins 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
“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 que passaren fa 100 anys, mentre naixia la Prosperitat.
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña

“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
“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
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
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

