
Activitats de l’1 al 7 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 1 
 
ESPAI DE LECTURA 
17.30 h 
“Descobrim Helen Oxenbury” 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Per a infants a partir de 8 anys. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
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: Asociación Lúdica La Cofradía 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
ASSEMBLEA PARTICIPATIVA 
17.30 h 
Parlarem del projecte del Casal, de què fem, de què volem, de cap on anem, dubtes, idees... 
Adreçada a tot el veïnat 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
FESTIVAL DE HARDCORE “CAN’T KEEP US DOWN” (jornada 1) 
20 h 
Amb vuit edicions a l’esquena, és el festival de referència de l’escena hardcore i post-punk de Barcelona, 
fent de l’espai relacional un dels seus puntals a través de xerrades i activitats paral·leles.  
Aquesta edició compta amb un cartell paritari, demostrant que en l’escena hardcore també és possible. 
Amb les actuacions de Shorebreak (Sitges / Barcelona), Spark (Alemanya), The Gundown (Tarragona), 
Worth It (Euskadi), Appraise (Barcelona), Teething (Madrid), Enterrador (Canàries) i Ultra (Barcelona). 
Preu: 9 € (15,60 € els dos dies) 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CONCERT 
21 h 
Rock alternatiu amb els grups The OddSchool, Eleusis i VOID 
Entrada gratuïta 
Organitza: BarTolo Guineueta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
JAM SESSION 
22 h 
Organitza: La Cuarta 
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
 
 
 



Dissabte 2 
 
SORTIDA NATURALISTA AL RIU BESÒS 
10 h 
Per commemorar el Dia mundial de les Zones Humides, farem un recorregut pel Parc Fluvial del Besòs, tot 
descobrint els beneficis que ens aporta tenir ecosistemes vius a prop de casa. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial 
Punt de trobada: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
VERMUT MUSICAL 
13.30 h 
Rumba amb l’actuació de David Canal 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
RAPPERS’ BASS 019 

- 17.15 h Obertura de portes 
- 17.30 h Micro obert 
- 18.15 h Batalla de galls 

Entrada gratuïta  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
TALLER “INVISIBILIDADES – EL LENGUAJE DE LAS SOMBRAS” 
De 17.30 a 19 h 
Es farà una breu presentació del fanzine “El Lenguaje de las Sombras” a càrrec del seu equip, i una posada 
en comú de les tasques a desenvolupar en l’autogestió d’activitats musicals, extensible a altres contextos. 
Inclòs dins el festival Can’t Keep Us Down 
Gratuït 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CICLE SOMRIURE: ESPECTACLE “RECUERDOS DE YPAKARAÍ”  
19 h 
Un espectacle visual dedicat al paper, una metàfora del temps i la memòria. Les cançons de l’espectacle 
recreen un passat indefinit i vagament exòtic. Espectacle per a adults. 
A càrrec de: Pep Gómez & Alan Bike 
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “BE GOD IS”  
19.30 h 
Aquest delirant i addictiu espectacle combina la virtuositat musical, el gest i la imaginació per embarcar 
l’espectador a una atmosfera on les preguntes i el sentit comú passen a un segon terme. Pinzellades de 
circ, dansa i fantasia brindada per tres genuïns intèrprets que no deixen a ningú indiferent. 
A càrrec d’Espai Dual 
Gratuït. Reserva d’entrades a lameva.barcelona.cat/districtecultural/ o dues hores abans al mateix C.C. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
FESTIVAL DE HARDCORE “CAN’T KEEP US DOWN” (jornada 2) 
20 h 
Actuacions de Cold World (Estats Units), Constrict (Barcelona), Wild Animals (Madrid), The Fog (Alemanya), 
Total Reality (Alemanya), Arrest (Barcelona), Hexen (Bilbao), Serpent (Barcelona) i Guerra Sucia (Barcelona) 
Preu: 9 € (15,60 € els dos dies) 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 

mailto:casadelaigua@scea.cat
http://lameva.barcelona.cat/districtecultural/


Diumenge 3 
 
VISITA GUIADA “LA CASA DE L’AIGUA: CONDUCTES, DIPÒSITS I COMPORTES” 
11 i 12.30 h 
Visita guiada des de la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella i fins a la de Trinitat Nova 
A càrrec del MUHBA (Museu d’Història de Barcelona) 
Cal fer reserva prèvia a reservesmuhba@bcn.cat o al telèfon 93 256 21 22 
Punt de sortida: Casa de l’Aigua de Trinitat Vella, c. Torrent de la Perera, s/n 
 
TALLER DE SABONS ARTESANALS 
D’11 a 14 h 
Taller per elaborar sabons utilitzant l’oli que pots reciclar a la teva cuina. A més, utilitzarem algunes plantes 
de l’hort amb propietats medicinals, com la lavanda o el romaní.  
Col·laboració per als materials: 10 € 
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com  
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17 
 
BLUES AL CASTELL  
12 h 
Actuació del cantautor togolès Kodjo Senyo, en format acústic i a l’interior del castell.  
Entrada gratuïta. Aforament limitat 
Organitza: Capibola Blues 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
Dilluns 4 
 
XERRADA “ENS ESTIMEM PROU?” 
16.30 h 
Es donarà a conèixer la importància d’una autoestima saludable i d’aprendre a gestionar les emocions. 
A càrrec de Ceps Salut 
Activitat gratuïta 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Dr. Pi i Molist, 39 (interior) 
 
CINEFÒRUM 
16.30 h 
Cicle “Teatre de Zarzuela”: projecció de “La Gran Vía”, i tertúlia posterior 
Activitat gratuïta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38  
 
SETMANA DE LA GENT GRAN A LA ZONA NORD – ESPAI GENT GRAN 
18 h 
“Salut, activitat física i esport”, a càrrec de Maria Giné Garriga 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 5 
 
SETMANA DE LA GENT GRAN A LA ZONA NORD 
10.30 h 
“Mou-te” 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca, Centre Cívic Zona Nord o Casal de Barri Torre Baró 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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ÒPERA AL TURÓ 
16.30 h 
Projecció dels millors moments de “La traviata”, òpera romàntica de Giuseppe Verdi 
Comentada per Francesc Cervera 
Activitat gratuïta 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Dr. Pi i Molist, 39 (interior) 
 
TALLER PER A JOVES “PERÒ SI JA HO HA FET TOTHOM!” 
17.30 h 
Parlem de la sexualitat, incloent la perspectiva feminista i les diversitats sexuals i de gèneres 
Organitzen: Pla Comunitari de Verdum, Associació Enruta’t 
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
TALLER “ PREPARA’T PER L’ENTREVISTA DE FEINA”  
17.30 h  
L’entrenament és clau per superar una entrevista de selecció. En aquesta activitat et donarem les claus de 
cada moment de lentrevista i podràs practicar-la, tot descobrint els teus punts forts i febles. 
A càrrec de Pedro Rojas 
Gratuït, amb inscripció prèvia al web http://ow.ly/LjHk30nwvtY  
PIJ Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20 
 
SOTA EL MEU PARAIGUA. POESIES I ALTRES CONTES 
18 h 
Poesies i contes rimats, de la tradició oral i literaris. Viatjarem i jugarem, assaborint i aprenent a estimar la 
paraula. 
A càrrec de Judith Navarro 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
CLUB DE LECTURA OBERT 
19 h 
A càrrec d’Ernesto Mallo 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimecres 6 
 
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 
 
ESCOLA DE SALUT PER A LA GENT GRAN 
De 10.30 a 12.30 h 
“Coneixent-nos” 
Inscripcions: al CAP Guineueta, comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat  o al 675 21 39 96 
Impulsen: AVVs Guineueta i Canyelles, Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública 
Espai Social de Salut Comunitària Guineueta, pg. Valldaura, 135 (al costat del CAP Guineueta) 
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SETMANA DE LA GENT GRAN A LA ZONA NORD 
17 h 
Presentació de l’activitat “Imatges, records i barris”, un projecte participatiu, adreçat a la gent gran de 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, amb l’objectiu de conèixer els films que més hagin influït en els 
imaginaris vitals dels veïns i veïnes. Les sessions tindran lloc els dimecres a les 17 h, fins al 20 de març. El 
resultat final - un audiovisual de 15 minuts - es presentarà en públic en una sessió de cloenda del projecte. 
A càrrec de Drac Màgic 
Organitza: Pla de Barris de Zona Nord 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
XERRADA “MOU EL COS PER LA SALUT AMBIENTAL” 
17.30 h 
Activitat en la qual es treballaran els conceptes de salut ambiental i contaminació acústica a partir de la 
dansa com a pedagogia activa i creativa. 
Hi col·labora: Àrea Metropolitana de Barcelona 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CIRC A LA BIBLIOTECA 
18 h 
Petits números de circ a càrrec dels alumnes del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel. 
Malabars, equilibris, dansa, pallassos… és la màgia del circ. 
Adreçat a tota la família 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CÀPSULA “INTRODUCCIÓ ALS MÒBILS” 
19 h 
Si encara no saps controlar el teu mòbil i t'agradaria aprendre, apunta't a la càpsula sobre mòbils i 
actualitza els teus coneixements d'aquesta nova tecnologia. 
A càrrec d’Antonio Hermosa 
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dijous 7 
 
BIENNAL “CIUTAT I CIÈNCIA” – PORTES OBERTES ALS HORTS URBANS 
De 10 a 13 h 
Les hortolanes i els hortolans d’aquests horts públics ens explicaran quin tipus d’hortalisses es poden 
conrear a la ciutat, fent un èmfasi especial en els llegums d’hivern: faves i pèsols. 
Més informació: https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/  
Hort urbà de Can Peguera, c. Camós, 3 
 
PÍNDOLA TALLER – COL·LOQUI “QUÈ SENTIM?” 
De 10.15 a 12.15 h 
Es donaran eines per reconèixer, expressar, connectar, gestionar les emocions per tal de millorar el nostre 
benestar. 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
SETMANA DE LA GENT GRAN A LA ZONA NORD 
10.15 h 
Marxa nòrdica 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Zona Nord, Centre Cívic Zona Nord o Casal de Barri Torre Baró 
CAP Ciutat Meridiana, c. Sant Feliu de Codines, 2 

https://www.biennalciutaticiencia.barcelona/


XERRADA “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Preveure els tràmits d’una defunció”, a càrrec de Nuria Gilart, assessora personal 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
XERRADA – COL·LOQUI “ASTRONOMIA BÀSICA RAONADA” 
17.30 h 
A càrrec de Torkel 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
PARLEM DE SALUT A LA GUINEUETA 
De 18 a 19.30 h 
Jornada de presentació i priorització del diagnòstic de salut 2018. Vine a decidir pel teu barri! 
Organitza: Taula de Salut Comunitària Guineueta – Canyelles 
Espai Social de Salut Comunitària Guineueta, pg. Valldaura, 135  
 
XERRADA “INFUSIONS DE PLANTES REMEIERES” 
18 h 
Les plantes aromàtiques mediterrànies són més que flors, la majoria tenen efectes beneficiosos per a la 
nostra salut. Descobrirem les propietats de les més corrents i provarem el seus sabors en infusions.  
A càrrec de Diana herbolari mercat 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
SAC DE RONDALLES: “L’ESTRELLA FACUNDA” 
18 h 
Una preciosa cala de la Costa Brava va ser arrasada per un ús abusiu i irracional. Es pescava i s’agafava tot. 
La moda era emportar-se precioses estrelles de mar com a objecte decoratiu que es podria als pocs dies… 
A càrrec de Keke Shuga 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE “MÚSICA>BCN” – “MÚSICA I EMOCIÓ A TRAVÉS DEL QUARTET DE CORDA” 
18.30 h 
Ens internarem en el procés creatiu de les obres que tant ens agraden, i descobrirem a través de diferents 
composicions com utilitzant diferents escales i recursos musicals ens podem transportar a altres cultures, 
ambients o situacions. Un concert sorprenent que ens farà conèixer la capacitat comunicativa de la música. 
A càrrec d’Irene Serrahima (violí), Jan Omedes (violí), Eura Fortuny (viola) i Marta Pons, violoncel 
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 
 
CONFERÈNCIA “EGIPTE. COM VEIEN ELS ANTICS ALS EGIPCIS? L’EGIPTOMANIA A L’EDAT MITJANA I 
MODERNA” 
19 h 
L’interès per Egipte va caure durant l’edat mitjana degut a l’ocupació musulmana, però amb el 
Renaixement, Egipte va tornar a estar de moda. Papes, obeliscos i, per descomptat, mòmies i jeroglífics, 
van captar l’atenció dels antics. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre de la Missió 
Arqueològica a Oxirrinc (Egipte) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 



XERRADA – PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LA VALL DE L’OMO, UN MOSAIC TRIBAL” 
19 h 
Xerrada sobre la complexitat tribal de la vall del riu Omo (sud d’Etiòpia) de la mà de l’autor de l’exposició, 
que exposa el testimoni gràfic del temps que ha compartit amb les diferents tribus d’aquesta regió.  
A càrrec de Joan Rué, fotògraf 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
“UKRAINE GLOW ART” 
De l’1 al 23 de febrer. Inauguració divendres 1, a les 19 h 
Us presentem un nou estil en l’art del brodat anomenat “Glow Art”, realitzat amb fil luminescent. Entre les 
obres, una col·lecció única de retrats de personatges populars, des de Leonardo da Vinci a Andy Warhol. 
A càrrec de l’artista tèxtil ucraïnesa Tatiana Protcheva. Col·labora: Asociación Ucraniana “Djerelo”  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“DFÁBULA” 
De l’1 al 27 de febrer 
L’exposició reflexa a través de diferents formats i tècniques, com la pintura i el volum, la creació d’una 
faula de la qual es vol mostrar no només el resultat final, sinó també part del procés creatiu.  
Les obres exposades representen una selecció dels treballs realitzats per les persones que formen part del 
“Racó Artístic” del Servei de Rehabilitació Comunitària Dr. Pi i Molist. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“LA VALL DE L’OMO (ETIÒPIA), UN MOSAIC TRIBAL EN TRANSFORMACIÓ” 
Del 2 al 28 de febrer. Xerrada i presentació el dijous 7 de febrer, a les 19 h 
La vall del riu Omo és una de les zones d’Àfrica més genuïnes per la diversitat de pobles que hi viuen, pels 
seus trets culturals i per ser una regió sotmesa a una forta pressió de desenvolupament. 
A càrrec de Joan Rué, fotògraf 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“PINTURA RUPESTRE“ 
Del 4 al 27 de febrer. Inauguració el divendres 8 de febrer, a les 19 h 
En aquesta exposició podrem gaudir de diverses reproduccions de pintures paleolítiques. Durant la 
inauguració, l’artista explicarà què és l’art rupestre i com ha realitzat les obres. 
A càrrec d’Enric Marimon 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“PUNTES DE COIXÍ” 
Del 5 al 27 de febrer 
Les puntes de coixí son una tècnica d’encaix tèxtil que consisteix en entreteixir fils que inicialment estan 
enrotllats en bobines. A mesura que s’avança, el teixit es subjecta amb agulles clavades en un coixinet. 
A càrrec del grup de puntaires del Centre Cívic Zona Nord  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“EDUCA LA MIRADA” 
Del 7 al 21 de febrer. Inauguració: dijous 7 de febrer, a les 20 h  
Resultat del taller “Educa la mirada 2″ amb Mercè Sellarés com a professora. Cada alumne tenia el repte de 
fer un “projecte personal” des de zero: han escollit un tema a desenvolupar, han après a focalitzar les 
intencions, a reflexionar, a planificar la feina, a editar… i a pensar perquè fem aquestes fotos.  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
  



“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 
  
“UNA LITERATURA PRÒPIA, DONES ESCRIPTORES” 
Fins 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  
 
“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 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 
 
“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 



“FINALS DELS 70” 
Fins al 28 de febrer 
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 
 
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  
 

http://ow.ly/A90F30n3yAW
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