Activitats del 8 al 14 de febrer
NOU BARRIS
Divendres 8
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 la Casa de l’Aigua, c. Garbí, 2
DIA DE L’ORGULL ZOMBI
16.30 h
Caracterització zombi i batalla en viu per la supervivència. Hi haurà berenar.
A partir de 12 anys. Més informació: 652 798 791 (Whatsapp)
Organitza: Joves Zona Sud Nou Barris
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1
SETMANA DE LA GENT GRAN A LA ZONA NORD
17 h
Projecció de la pel·lícula “Intocable”
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
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
A PROPÒSIT DE L’EXPOSICIÓ: MASTERCLASS
19 h
Confecció d’una nina de drap tradicional ucraïnesa sense agulles ni tisores, originàriament creada com un
amulet de bona sort.
A càrrec de Tatiana Protcheva, artista tèxtil
Cal inscripció prèvia
Amb la col·laboració de l’Associació Ucraïnesa Djerelo
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
JAM SESSION
20 h
Amb Six Rounds i Membrana Sozial
Organitza: Trinkejo
Kasal de Joves Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16
KARAOKE PUNK
21 h
A partir de les 21 h obrirem llista de temes perquè escolliu i canteu soles o en manada.
Organitza: BarTolo Guineueta
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4

CONCERT “EL GENERADOR”
22 h
Doom in Aeternum presenta: Blazar (death doom), Acherontia (sludge doom) i Black Lotus (heavy doom)
Taquilla inversa, a benefici de l’Ass. per la Recuperació de la Memòria Històrica
Més informació: http://ow.ly/uUGQ30nClK9
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
CONCERT “PROSPE GOES PUNK”
22 h
Amb les actuacions de “Vizio & Fornizio” i “Komando Pacharan”
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100
Dissabte 9
APERITIUS MUSICALS. LES NOSTRES CANÇONS
12 h
Les cançons que sempre hem sentit i cantat a casa nostra.
A càrrec de MUSICoLòGICS
Edat recomanada: a partir de 4 anys
Entrada lliure, aforament limitat
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
VERMUTSICAL
13 h
Tribut a Amy Winehouse, a càrrec de la cantant Aly Alma i el guitarrista Mounir Belhajjam, que oferiran un
viatge musical a ritme de soul
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
VERMUT MUSICAL
13 h
Actuació d’Arkano, amb versions d’artistes Tom Jones o Elvis Presley
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
EL MÓN DE LA PARAULA: “DONES”
19 h
Lectura dramatitzada d’una selecció de textos de diferents autors, que s'endinsen en el món femení, tant
en català com en castellà, cadascun amb la seva empremta i amb la seva visió del món.
A càrrec de la cia. Pre-Tensión Teatro
Entrada gratuïta, recollida d’entrades a partir de les 18 h
Més informació: http://ow.ly/yqRm30nCm8L
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
24è MINIFESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT DE BARCELONA
- 19.40 h Estruç (Olot / Barcelona)
- 20.40 h Free Cake For Every Creature (Estats Units)
- 21.40 h Night Flowers (Anglaterra)
- 22.40 h Kristin Hersh (Estats Units)
- 23:50 h Cariño (Madrid)
Entrada: 11 € anticipada / 14 € taquilla
Més informació: www.minifestival.cat
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20

ESPECTACLE DE CIRC “BUBBLE”
20 h
Un enfrontament entre dos actors de circ. Submissió i lluita que ens impedeix distingir si el que està en
escena és un mateix duplicat, dues cares d’una personalitat o algú que ens hem inventat per sobreviure.
A càrrec de la cia. El Lado Oscuro de las Flores
Preu: 8 €
Més informació i entrades: https://ateneu9b.net/programacions/bubble-1547469798
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
CONCERT DE ROCK “MANETA DE KAMIONETA”
23 h
Preu: 4 euros. Venda d’entrades a partir de les 22 h, aforament limitat
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
Diumenge 10
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
Amb la Cobla Sabadell
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé
Parc de la Guineueta
Dilluns 11
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
3a JORNADA DE CUINA DEL MÓN
De 18 a 20 h
Cuinarem i menjarem plats d’Hondures! Descobreix el sabor i la cultura de Centreamèrica, l’herència maia i
el llegat del blat de moro. Al Casal les veïnes i veïns del barri, ens coneixem, cuinem i mengem juntes!
Soparem “sopa de frijoles” i “burritos de carne”!
Activitat gratuïta, places limitades. Reserva la teva al 677 40 81 54
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
ESPAI GENT GRAN
18 h
Setmana de les emocions
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis

Dimarts 12
+BIENNAL “CIUTAT I CIÈNCIA” – TALLER “JO VULL SER CIENTÍFICA”
17.30 h
Taller sobre petites científiques, amb la intenció de difondre l’obra de moltes dones del món de la ciència a
través de l’experimentació i de la creació.
Adreçat a infants a partir de 7 anys
Activitat gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia a la Biblioteca
En el marc de la Biennal Ciutat i Ciència, organitzada per l’Institut de Cultura de Barcelona
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
FORMACIÓ “ELS MITES DE L’AMOR ROMÀNTIC”
12 de febrer a les 18 h i 13 de febrer a les 20 h
Reflexionarem sobre la nostra forma de relacionar-nos sexo-afectivament i l’estructura que sustenta les
violències dins la parella. Proposarem formes no tòxiques de relació per gaudir d’unes relacions sanes.
Places limitades!
Organitza: BarTolo Guineueta
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
XERRADA “ESTALVI ENERGÈTIC, T’AJUDEM A INTERPRETAR UNA FACTURA”
De 18.30 a 20 h
Per interpretar les factures de la llum i saber quines són les millors formes per reduir la despesa energètica
A càrrec de Jesús Moix i Núria (Escola d’Energia)
Activitat gratuïta
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6
CONFERÈNCIA ”GRÈCIA. A LA COVA DEL TROGLODITA: GEOGRAFIA I EXPLORACIÓ DELS CONFINS DEL
MÓN EN LA CULTURA GRECOLLATINA”
19 h
Tractarem la qüestió dels grans viatges de grecs i romans pels límits del món conegut, dels quals va néixer
un gènere literari de gran èxit, la paradoxografia, i també un seguit de termes com “troglodita” o “pigmeu”
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
PARLEM DE SALUT A CANYELLES
De 19.30 a 20.30 h
Jornada de presentació i priorització del diagnòstic de salut 2018. Vine a decidir pel teu barri!
Organitza: Taula de Salut Comunitària Guineueta – Canyelles
Casal de Gent Gran de Canyelles, c. Juan Ramón Jiménez, 4-6
CONCERT “OJALÀ ESTË MI BICI”: L’OCELLE MARE + ZBABEK
20 h
Thomas Bonvalet (L’ocelle Mare) és un multi-instrumentista autodidacta, a mig camí entre l’improvisació,
el folk, el rock i la música contemporània. Les seves armes: piano, banjo de 6 cordes, metrònom mecànic,
forquilles d'afinació, claus, palanques de mans i peus, mini amperes, amperes, subwoofer, micròfons,
petita taula de mescla, campanes, fragments, concertina, componiums, «stringin it», ducker d'àudio, pells
de tambor, motors de rellotgeria... També comptarem amb el grup de Barcelona “Zbabek”.
Preu: 5 euros
Més informació: https://ateneu9b.net/programacions/thomas-bonvalet-zbabek-1548344887
Organitza: Ojalà Estë Mi Bici
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11

Dimecres 13
JORNADA JUVENIL “VINE, TRIA, FORMA’T”
De 10.30 a 13.30 h
Espai per visibilitzar i apropar els recursos laborals a la gent jove, permetre que puguin fer preguntes i
conèixer de primera mà l’oferta variada que tenen a l’abast, i facilitar-los l’accés a la informació dels
programes que hi ha vigents de Garantia Juvenil i un primer contacte de tu a tu amb les entitats.
- 11 h Presentació de la Jornada
- 11.30 h Fira d’entitats i programes, amb més de 20 entitats
Adreçat a joves de 16 a 29 anys
Inscripcions a http://ow.ly/s2jN30nCoQA
Punt InfoJove Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20
ESCOLA DE SALUT PER A LA GENT GRAN
De 10.30 a 12.30 h
“Com diferenciar un refredat d’una grip?”
Inscripcions: CAP Guineueta, comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat o 675 21 39 96
Impulsen: AVVs Guineueta i Canyelles, Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública
Espai Salut Guineueta, pg. Valldaura, 135 (al costat del CAP Guineueta)
SESSIÓ INFORMATIVA SUBVENCIONS “IMPULSEM EL QUE FAS” I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2019
De 16 a 18 h
Vine a conèixer les modalitats i els requisits de les convocatòries de subvencions “Impulsem el què fas” i
“Per a la promoció i el reforç de l’Economia Social i Solidària 2019”. Després de la sessió, podràs sol·licitar
assessorament personalitzat sobre el teu projecte i el seu encaix en les dues convocatòries.
Inscripcions a http://ow.ly/T21o30nCp54
Nou Barris Activa, c. Vilalba dels Arcs, 39-41
PRIMERES PASSES: “LES HISTÒRIES DEL SENYOR BORRA”
17.30 h
Un petit titella amb una gran mirada, que ens descobreix la tendresa que s’amaga en els petits detalls.
A càrrec de Micro Troupe
Edat recomanada: famílies amb nadons de 6 mesos a 3 anys
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
TALLER “REPARACIÓ DE PETITS APARELLS ELECTRÒNICS DE LA LLAR”
De 18 a 20.30 h
Gratuït. Cal inscripció prèvia
Organitza: Barcelona Residu Zero
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
Dijous 14
RUTA GUIADA PER A ADULTS “DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA”
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h
Itinerari que discorre pel vessant d’obaga de Collserola. Us acompanyarem a descobrir i a gaudir del
paratge bell i tranquil de la Font Muguera, i coneixerem com gestiona el parc algunes de les principals
amenaces que l’afecten: els incendis i les espècies invasores.
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 “MESURES PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE LA LLAR”
16 h
Vols saber com estalviar i aprofitar millor l’energia? Donarem algunes claus per determinar i millorar el
grau d’eficiència energètica dels habitatges, des de la substitució d’instal·lacions a les mesures de baix cost.
A càrrec de La Fàbrica del Sol
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
XERRADA “AULA MÉMORA”
De 17 a 18 h
“Artteràpia: crear art ajuda al benestar al final de vida”, a càrrec de Nadia Colette, artterapeuta
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206
XERRADA – COL·LOQUI
17.30 h
“Associació d’Amics de la Gent Gran”. Qui són? Què fan? En vols formar part?
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
CONCERT “SENIORS EN ALLEGRO”
18 h
Els cantants més veterans del centre tornen per fer-nos gaudir d’un concert amb cançons de sempre.
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Exposicions
“DATE UNA HUERTA”
Del 8 al 23 de febrer. Inauguració el divendres 8, a les 20 h
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
“PINTURA RUPESTRE“
Fins 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”
Fins al 27 de febrer. Inauguració el dimecres 13 de febrer, a les 18.30 h
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
“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’ARRIBADA DEL METRO A HORTA”
De l’11 al 27 de febrer
Exposició fotogràfica, a càrrec de Joan Termes
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
“MÓN-TANCA”
Fins al 14 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
“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
“UKRAINE GLOW ART”
Fins al 23 de febrer
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”
Fins 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”
Fins al 28 de febrer
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

“EDUCA LA MIRADA”
Fins al 21 de febrer
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
“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
“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
“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://ow.ly/TFwr30nCpxZ

