Activitats del 15 al 21 de febrer
NOU BARRIS
Divendres 15
CINEMA: CLÀSSICS MUSICALS
16.30 h
Projecció de “Cabaret”
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
BALL POPULAR
De 16.30 a 19.30 h
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1
ESPAI DE LECTURA
17.30 h
A càrrec de Rosa Ferrer
Per a infants a partir de 8 anys
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
CONVERSES: “CARNAVALS DEL MÓN, UNA TRADICIÓ DIVERSA”
19 h
Un espai de reflexió i intercanvi d’idees sobre temes relacionats amb la societat contemporània.
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
TIGVENDRES – TEATRE: “LA MUERTE MERODEA”
19 h
L’obra és una farsa estètica i filosòfica amb dos personatges bufonescs, units i enfrontats per un secret,
una traïció. Els actors queden atrapats en un joc d’ambició i poder que a poc a poc es va fent més perillós.
A càrrec de Teatro de la Manivela
Entrada gratuïta
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
KAFETA SOLIDÀRIA PEL CAS 8 MIL MOTIUS
- 19 h Presentació del cas, a càrrec de les investigades pel tall dels FGC el dia de la vaga general
feminista
- 20.30 h Sopar de pintxos i actuació musical, amb Clara Martín i Paula Sánchez
- 22 h Festa feminista “Nits de gossada”, amb PD Frida Sound System i PD Antígones
Entrada gratuïta
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
XERRADA “50è ANIVERSARI DE L’ARRIBADA DEL METRO AL CENTRE DE SANT ANDREU”
19 h
A càrrec de l’autor del llibre, Joan Termes i Roig
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274

FESTA DE SAN VIOLENTÍN
Concerts amb:
- 22 h Abiertas hasta el amanecer
- 23.15 h Lxs Man Project
- 00.30 h PD PatxarAnna
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100
CONCERT “WAN.HU”
23 h
Projecte musical format per quatre músics de Barcelona, amb una extensa trajectòria musical al ritme del
pop-rock-folk-indie en català.
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
Dissabte 16
TALLERS FAMILIARS AMB FABRICACIÓ DIGITAL
- De 10 a 11.30 o de 12 a 13.30 h Màscara per Carnestoltes
- De 10.30 a 12.30 h Disfressa per Carnestoltes
- 11 h Taller de fabricació de caixes niu per a mallerengues. En col·laboració amb l’associació
Dekimba
Activitat familiar, infants, joves i adults. Els menors han d’anar acompanyats
Places limitades. Cal inscripció prèvia al 932 695 156 o a ateneufcm2@gmail.com
Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232
CICLE “URBAN SKETCHING HIVERN”: DIBUIXA PEL MERCAT DE LA MERCÈ
D’11 a 13 h
Vine a dibuixar i empatxar-te de colors per les parades del mercat.
Cal portar: llapis o portamines, bolígraf i/o retoladors negres, pinzell i quadernet o llibreta de dibuix.
Cal inscripció prèvia al 933 585 614
Punt de trobada: Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
ACTIVITAT FAMILIAR “L’EULÀLIA DE CAN BASTÉ”
12 h
Diada d’activitats amb la geganta Eulàlia de Can Basté com a protagonista, amb cercavila, taller de pintura,
pintacares i molt més! L’acompanyarà l’Arnau, un gegantó de la colla que també participarà de la cercavila.
Organitzen: Gegants de Nou Barris
Plaça Can Basté
EN FAMÍLIA: TEATRE MUSICAL
17.30 h
Una forma de conèixer les nostres emocions, moure’ns per sentir-nos vitals i explorar amb el nostre cos, a
més a ritme de música. Gaudiràs amb els teus fills i filles amb els millors èxits del teatre musical!
A càrrec de Núria Delgado
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
COL·LOQUI – TERTÚLIA CULTURAL
17.30 h
Debat obert on es presentaran temes a debatre com ara art, societat, cultura, ciència, política, etc.
A càrrec de La Logia de las Candelas
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94

CICLE DE CINEMA “SORORITAT”: PROJECCIÓ DE “MUSTANG”
18 h
La sororitat és un terme que fa al·lusió a l’agermanament, la unió, la solidaritat i l’empatia que existeix
entre dones. I es fa palès quan es comparteix un ideal o objectiu comú.
“Mustang” (França, 2015): després d’un innocent joc a la platja al costat dels seus companys de classe al
començament de l’estiu, la vida de cinc joves germanes òrfenes d’un petit poble turc canvia radicalment.
Entrada gratuïta
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
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
CÍTRIC 2019 – TEATRE: “AMOR OSCURO”
20 h
Al desembre de 1983, gairebé 50 anys després de la seva escriptura, es van publicar per primera vegada els
“sonetos del amor oscuro” de Federico García Lorca, en una edició clandestina. Aquesta és la història dels
versos desapareguts d’un poeta desaparegut. Aquesta és una història de por i de silenci.
Un espectacle escrit i dirigit per Jesús Arbués, i interpretat per Javier García Ortega.
Es realitzarà un debat posterior amb els artistes.
Preu: 8 €. Més informació i entrades: https://ateneu9b.net/programacions/amor-oscuro-1547228056
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
Diumenge 17
DIUMENGE EN TRIBU
12 h
Activitats per passar un diumenge amb avis, nets, o sense, o amb mares i pares, o amb amics o qui sigui.
- Espectacle de titelles “Roig Pèl-boig”: en Roig Pèl-boig encara és un nen i ja coneix el treball dur de
la mina. Però en el món de fora les coses no són com ell les imaginava. A càrrec de Mimaia Teatre
- Concert de Monique Makon & The Soul Titoo’s: banda de música negra de Nou Barris
Activitats gratuïtes. Menús a preus populars (cal reservar a bar@ateneu.net)
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
Dilluns 18
XERRADA “I QUÈ PODEM FER AMB LES HABILITATS SOCIALS?”
16.30 h
En aquest espai es vol promoure el desenvolupament de les habilitats socials necessàries per a iniciar o
mantenir les relacions personals que permetin una activació mental i conductual.
A càrrec D’Olga Simón Moreno, coach i mindfulness. Organitza: Ceps Salut
Activitat gratuïta. Inscripcions i més informació al Casal
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Dr. Pi i Molist, 39 (interior)
ESPAI GENT GRAN
18 h
Taller de memòria, a càrrec de Rosa Ferrer
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis

MOBILE WEEK BARCELONA – CONFERÈNCIA “PASSIÓ O PRECARIETAT? LA FEINA DELS NOSTRES SOMNIS
A L’ERA TECNOLÒGICA”
De 18.30 a 20.30 h
La tecnologia ha canviat el món professional. Reflexionarem sobre el present i futur de la feina.
Ponents: Cecilia Mosze Tham, Amleto Montinari i Mateu Hernández. Modera: Justo Barranco
Entrada gratuïta. Més informació i inscripcions a http://ow.ly/18QE30nHwuE
Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8-14
Dimarts 19
CURSOS ANTENA CIBERNÀRIUM
- De 10 a 12 h Seguretat en les transaccions electròniques
- De 12 a 14 h Estalvia amb Internet
Gratuïts. Inscripcions a la Biblioteca o a l’enllaç http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/llista_cursos.php
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
CAMPANYA “IN-FORMA’T”: XERRADA “FILL/A ACABES L’ESO, I ARA QUÈ FEM?”
De 18 a 20 h
Amb aquesta activitat adreçada a famílies, oferim un espai d’assessorament i creixement gratuït, en què
s’explicarà l’estructura del sistema educatiu per a les persones que finalitzen l’ESO, a més de treballar la
presa de decisions i veure quin és el rol que hem d’adoptar en aquest moment vital.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/rrxV30nHxuV
PIJ Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20
Dimecres 20
ESCOLA DE SALUT PER A LA GENT GRAN
De 10.30 a 12.30 h
“A peu per Guineueta”
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)
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CINEMA PETIT CINECLUB: “EL NEN I EL MÓN”
17.30 h
Durada: 80 minuts. Edat recomanada: públic familiar
Un nen d’un petit poble del Brasil marxa a la ciutat per poder trobar el seu pare, que ha hagut d’emigrar
per aconseguir una feina i lluitar contra els efectes de la crisi econòmica.
Amb tècniques d’animació diverses que aconsegueixen veritables collages de textures, aquesta pel·lícula va
inventar-se un nou llenguatge (una mena de portuguès dit al revés) i va estar nominada a l’Oscar 2016.
Entrada gratuïta. Més informació i reserva d’entrades: http://ow.ly/qgZO30nHyzH
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
LA TIRA DE CONTES
18 h
Sessions de contes on rescatem contes amagats als prestatges de la sala infantil i que sovint passen
desapercebuts i els descobrim per a tothom que vulgui venir a escoltar-los.
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

Dijous 21
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
XERRADA “TENIR CURA DE LA NOSTRA MENT”
17 h
Prenem consciència i ens sensibilitzem sobre l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives.
A càrrec de Fundació Uszheimer
Taller gratuït. Més informació i inscripcions al casal
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
XERRADA “AULA MÉMORA”
De 17 a 18 h
“T’agradaria fer un voluntariat social? Anima’t!”, a càrrec d’Amics de la Gent Gran
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
CICLE “MÚSICA>BCN”: “EL CANZONIERE DE PETRARCA. EL GAUDI DE L’AMOR TURMENTAT”
18.30 h
Carles Blanch al llaüt i la corda polsada i Néstor Pindado a la veu faran ressonar el cant de l’amor de
Petrarca per Laura i el dolor per la seva mort. Un concert proper i íntim que ens traslladarà al Renaixement.
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
FERIA D’ABRIC
19 h
Passi del documental “La Chana” (2016), en el marc de la setmana de la “Feria d’Abric” (del 18 al 23 de
febrer), que cada tarda portarà al Casal activitats vinculades al flamenc: decoració, tallers, concerts...
Més informació: https://www.facebook.com/events/393140171255155/
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
Exposicions
“50 FOTOS DE PRESS”
Del 20 de febrer al 30 de març. Inauguració el dimecres 20 de febrer, a les 20 h
Fotografies que un grup de fotoperiodistes van cedir perquè l’ONG Imatges solidàries publiqués el llibre
“50 fotos de Press”, dins la campanya “Tots som igual de diferents” a favor del TEA (Transtorn de l’Espectre
Autista), per tal de recaptar fons per a la seva investigació a través de l’Obra Social de Sant Joan de Déu.
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274

“HIJAS DE NINGÚN DIOS”
Del 20 de febrer al 30 de març. Inauguració el dimecres 20 de febrer, a les 20 h
Projecte documental sobre el tràfic de dones a Mèxic per a convertir-les en esclaves sexuals, que dona veu
i visibilitat a les víctimes d’aquest drama, una de les cares més amargues de la violència de gènere.
A càrrec de Núria López Torres
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“DOS MONS NATURALS”
Fins a l’1 d’abril
Mostra de dibuixos originals de l’artista Pau Rodés, que s'ha inspirat en els insectes i les verdures i
hortalisses per entrellaçar aquests dos mons en una sola obra.
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
“DONES DE CIÈNCIA”
Del 15 de febrer al 15 de març
Les dones a les quals retem homenatge en aquesta exposició van haver de lluitar no només per elles, sinó
també per obrir el camí de la integració al món científic a altres dones.
Activitat en motiu de l’11-F, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència
A càrrec de l’Institut Català de les Dones
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“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
“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
“PINTURA RUPESTRE“
Fins al 27 de febrer
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
“50è ANIVERSARI DE L’ARRIBADA DEL METRO A HORTA”
Fins al 27 de febrer
Exposició fotogràfica, a càrrec de Joan Termes
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11

“PUNTES DE COIXÍ”
Fins 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
“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
“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
“DATE UNA HUERTA”
Fins al 23 de febrer
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
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
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

