Activitats del 22 al 28 de febrer
NOU BARRIS
Divendres 22
VISITA GUIADA ACCESSIBLE A L’ANTIC MENTAL
16.30 h
Us ensenyarem l'edifici històric de l'antic Institut Mental de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, actual
seu del districte. Una ocasió única on visitarem dependències que normalment no estan obertes al públic.
Organitza: 9barritza’t
Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1
ESPECTACLE FAMILIAR “MINI MARREMANGU”
17.30 h
Vine a gaudir amb tota la família d'aquesta genial actuació on la improvisació no serà un problema.
A càrrec de Pep Callau
Organitza: Raconet de la Prospe
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
CLUB DE LECTURA DE CÒMIC JUVENIL I ESPAI DE LECTURA
17.30 h
- Club de lectura de còmic juvenil per a joves a partir dels 12 anys. A càrrec d’Alba Ginesta
- Espai de lectura per a infants a partir de 8 anys. A càrrec de Rosa Ferrer
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
DIVENDRES AMATEURS – TEATRE: “CARTES D’AMOR”
19 h
L’Andrew M. Ladd i la Melissa Gardner són una parella destinada a estimar-se a distància. Es coneixen des
de petits, però la vida els duu per camins molt diferents obligant-los a relacionar-se principalment per carta
A càrrec de la cia. Teatre Naia
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CASO CIPRIANO MARTOS”
19.30 h
Cipriano Martos hauria complert avui 76 anys. Va morir quan no havia arribat als 30 a l'hospital de Sant
Joan de Reus, després d'estar 21 dies retingut a la caserna de la ciutat tarragonina. És un dels crims del
franquisme sobre els quals la Llei d'Amnistia va desplegar un vel d'impunitat.
A càrrec de Roger Mateos, autor del llibre, i Antonio Martos, germà de Cipriano
Col·laboren: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Xarxa de la Querella Argentina
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
RETRO PARTY
20 h
Hits dels 80 i retro amb Djs Guateke i Capitán Frambuesa DJ
Entrada gratuïta
Organitza: Trinkejo
Kasal de Joves Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16

BRAHMA LISERGIC NIGHT
De 21 a 1.30 h
Música electrònica amb els dj’s Komorebi, Fractalmind i The Sunshine Makers
Més informació: https://www.facebook.com/events/431221880953154/
Organitzen: Brahma, La Cuarta
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100
FERIA D’ABRIC
- 22 h Jam flamenca amb La Chunga
- 00 h Dj Quinqui Sound
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
CONCERT “EL GENERADOR”
22.30 h
20 Chords Europe presenta “Kubiak” (punk-hardcore, Badalona) i “Bad Mongos” (punk-rock, Palafrugell)
Taquilla inversa
Més informació: http://ow.ly/f2vT30nML10
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
Dissabte 23
CELEBREM CARNESTOLTES AL CASTELL
23 i 24 de febrer, de 10 a 12 h
Aquest any celebrarem la festa de Carnestoltes tot fent màscares, titelles, escuts i d’altres elements amb
materials reciclats al castell, per a preparar les millors disfresses de Carnestoltes.
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
CONEIXEM LA VIDA DE PASTOR A COLLSEROLA
10 h
La ramaderia ens aporta conservació de la natura, diversificació de l’espai, aliments de qualitat... José
Montoya, pastor de Collserola, ens explicarà la seva professió i ens ensenyarà el seu ramat.
Es recomana portar calçat còmode i aigua
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial
Organitza: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Lloc de trobada: parada de metro Can Cuiàs (L11), sortida Circumval·lació
CICLE DISSABTE INFANTIL
- 11.30 h Animació i taller de xapes. A càrrec del CAU de la Trinitat Nova
- 12.30 h Taller de màscares per Carnestoltes. A càrrec del Casal de Barri Trinitat Nova – SomLaPera
Vine amb tisores, gomes pel cabell i crema hidratant!
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
VERMUTSICAL
13 h
Actuació de “Blue Birds”: duet acústic a piano, que versiona gèneres com el jazz, el soul i l’R&B.
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
VERMUT MUSICAL
13 h
Actuació de Marc Daniels: cantautor de temes propis i versions de música negra, blues, funk i soul.
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3

DISSABTES FAMILIARS: ESPECTACLE MUSICAL “LA NOSTRA AMIGA GIRAFA”
18 h
A través de la veu, el moviment i la interpretació de cançons, explicarem la història de la Girafa, que farà
viatjar els infants per un món ple d’aventures i emocions.
A càrrec de Sonall, música per a nadons (Gemma Rafecas i Marta Casals)
Destinat a infants de 0 a 6 anys
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
PROJECCIÓ “SUD DEL BRASIL”
18 h
Un viatge fotogràfic pels diversos paisatges del sud del país carioca i per la seva extrovertida gent. Una
gran oportunitat de gaudir d´algunes de les zones menys conegudes del país.
A càrrec de Josep Carbonell
Organitza el Grup de Viatges i Fotografia
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
XERRADA I PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “HIJAS DE NINGÚN DIOS”
18.30 h
L’autora del projecte fotogràfic que acull la Sala Cava de Can Basté aprofundirà en el tema del tràfic de
dones a Mèxic amb finalitats d’explotació sexual. “Hijas de ningún dios” és un documental que barreja
fotografia, entrevistes en vídeo i música ambiental amb els testimonis de les víctimes.
A càrrec de Núria López Torres
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
FERIA D’ABRIC
22 h
Concert amb Micu, grup sorpresa i PD Guateque Flamenco
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
10 ANYS DE LA PAH
23 h
Concerts amb Red Brickers, Los Amantes de Amparo i Always Drinking Marching Band.
Ens omple d’orgull rebre la trobada estatal i aniversari de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
col·lectiu imprescindible que ha reinventat la forma d’organitzar-se i plantar cara als bancs i els parlaments
Entrada gratuïta
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
Diumenge 24
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
DIADA DEL SOCI
- 11 h Ballada de sardanes amb les cobles Selvatana i Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
- 16 h Concert i ball amb l’orquestra Selvatana
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé
Parc de la Guineueta

CONCERT: “VOZES”
12 h
Concert a càrrec dels nens i nenes de les orquestres del projecte “Vozes”
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
ACTE D’HOMENATGE A RAFA JUNCADELLA
17 h
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
Dilluns 25
XERRADA “PAS A PAS PER ACONSEGUIR EL BENESTAR EMOCIONAL”
16.30 h
El benestar emocional té a veure amb la capacitat per gestionar bé les emocions i els reptes de la vida, la
qualitat de les relacions interpersonals i el nivell de satisfacció que sentim amb nosaltres mateixos.
A càrrec D’Olga Simón Moreno, coach i mindfulness
Activitat gratuïta. Inscripcions i més informació al Casal
Organitza: Ceps Salut
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Dr. Pi i Molist, 39 (interior)
ESPAI SALUT
17 h
“Tècniques de relaxació per a controlar l’estrès”
A càrrec de l’Espai de Suport Nou Barris-Horta
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3
L’HORA DEL CONTE
17.30 h
Vine a conèixer el conte “L’Ada Magnífica Científica”! Jugarem amb ella i berenarem amb xocolata.
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
ESPAI GENT GRAN
18 h
Tertúlies de salut, a càrrec de Francesca Rivera
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
FESTA D’ANDALUSIA
18.30 h
Organitzen: Grup de Sevillanes del Casal i Comissió d’Activitats de La Cosa Nostra
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1
Dimarts 26
JORNADA “FORA ESTOCS” AL TURÓ DE LA PEIRA
Tot el dia
Ens hem tornat bojos i tirem els preus per la finestra!
- Lliura el teu tiquet de compra amb data del 26 de febrer i el teu nom i telèfon al Forn Lloveras (c.
Cadí, 43), entraràs al sorteig d’un sopar per a dues persones
- De 17 a 19 h Xocolatada al c. Cadí amb Aneto, i concurs de disfresses infantil. Si veniu disfressats,
participareu en un sorteig de regals
Organitza: Ass. de Comerciants del Turó de la Peira

TASTET “EL GRAN CIRC”
10 h
Tastet del taller de circ per a majors de 65 anys que tindrà lloc els dimarts del 12 de març al 14 de maig.
Activitat gratuïta
Inscripcions al Casal de Gent Gran les Roquetes, o trucant al 93 353 48 92
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
CURSOS ANTENA CIBERNÀRIUM
- De 10 a 12 h Estalvia temps i cues: tràmits que pots fer amb l’Administració per Internet
- De 12 a 14 h Noves formes de consum a Internet
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
CONCERT CORAL
17 h
Concert en directe del grup “Seniors en Allegro”
A càrrec de l’AVV Trinitat Nova
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
CICLE RACÓ VERD: TALLER “FES EL TEU MINI HORT!”
17.30 h
Mostrarem com fer un mini hort urbà, apte per qualsevol tipus d’espai: terrassa, balcó o interior de casa.
Veurem diferents possibilitats a partir del material en desús: caixes de vi, lona, ampolles d’aigua, llaunes...
Activitat facilitada pel Programa Reparat als Municipis - AMB.
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
MERKADILLO CUARTERO
26 i 27 de febrer, a partir de les 18 h
Acollirem artesanes que ens mostraran a què es dediquen muntant la seva pròpia parada. Visibilitzant
l’ofici i donant suport al gremi, donant espai i veu a aquestes artistes en ple procés de creació i creixement.
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100
SAC DE RONDALLES: “L’ÀVIA QUE SAP TROBAR ESTRELLES”
18 h
En la parla de les illes Balears
A càrrec de Cesca Vadell
Edat recomanada: a partir de 4 anys
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
Dimecres 27
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
“Teràpia del riure”
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)
BALL DE DISFRESSES
17 h
Amb músic en directe
Casal de Gent Gran Roquetes, pl. dels Titellaires, 1
CICLE “IN-FORMA’T”: XERRADA “HE D’HOMOLOGAR ELS ESTUDIS, COM PUC FER-HO?”
De 18 a 20 h
Vols continuar la teva formació, però et cal homologar els estudis previs? Et mostrem de manera senzilla
quins passos cal seguir per homologar la formació acadèmica (certificats de batxillerat, universitaris…).
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/rrxV30nHxuV
PIJ Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20
SAC DE RONDALLES: BIMBIRIMBOO
18 h
Explicació de contes en la parla de l’Alt Empordà.
A càrrec de Susana Tornero
Per a nens i nenes a partir de 4 anys
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
XERRADA AMB PROJECCIONS “EL GÈNERE A LES PEL·LÍCULES DE HAYAO MIYAZAKI”
18.30 h
Dones joves i fortes, profundament connectades amb la naturalesa, són les protagonistes de les pel·lícules
d’animació de Hayao Miyazaki. Però, més enllà d’això, quina és la relació entre el cos, el gènere, la natura i
la tecnologia? Quins rols de gènere observem a la seva obra?
A càrrec d’Alba Torrents, doctora en Filosofia per la UAB i en Comunicació per la UNC (Argentina)
Organitza: BarTolo Guineueta
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
XERRADA “MALBARATAMENT ALIMENTARI”
18.30 h
Inclou petit showcooking de pestos d'aprofitament i micro taller de vinagres d’aprofitament
Cal portar pots de vidre
A càrrec de Zero Waste Bcn
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
SESSIÓ DE PRESENTACIÓ “HABITATGE COOPERATIU A ROQUETES”
19.30 h
L’habitatge cooperatiu és una de les modalitats que impulsa la Fundació La Dinamo. Aquesta és una
convocatòria oberta orientada persones interessades en un projecte d’aquest tipus al barri de Roquetes.
Organitza: Fundació La Dinamo
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11

Dijous 28
RUTA GUIADA PER A ADULTS “L’ENTORN DEL CASTELL”
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h
Itinerari per 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
DIJOUS GRAS – CARNAVAL
D’11 a 13.30 h
- Gran Tiberi de Carnaval: degustació popular de botifarra d’ou, truites i llardons
- L’Ambaixador Calicut de Malabar i Tres Torres donarà inici a la festa del Carnaval, i es passejarà pel
mercat acompanyat de saltimbanquis fent diferents passis
- Música i ball amb la Xalecos Street Band
Organitza: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Mercat de la Mercè, pg. Fabra i Puig, 270
DIJOUS GRAS: CONCURS DE TRUITES
11 h
Donarem el tret de sortida a la Festa de Carnestoltes de la Zona Nord amb un concurs de truites. Per a més
informació, consulteu les bases del concurs.
Organitza: Casal de Barri Torre Baró
Plaça Eucaliptus
BALL DE CARNESTOLTES
De 16.30 a 19.30 h
- Música en directe amb Niko. Pica-pica al descans
- Concurs de disfresses: el jurat premiarà la disfressa més original i la més divertida
Preu: 2,5 euros
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior)
DIJOUS GRAS
- 17 h Xocolatada amb mostra de tallers de pinta-cares i teatre
- 18 h Actuació infantil “Festa Salada”, amb el grup Encara Farem Salat
Organitza: Coordinadora Cultural 9Barris
Marquesina de la Via Júlia
XERRADA “AULA MÉMORA”
De 17 a 18 h
“Emocions en el dol: la culpa”, a càrrec de Lola Cabrera, psicòloga
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206
CONCURS DE TRUITES
17.30 h
Per celebrar el dijous gras, al Casal farem un concurs de truites per a totes les edats.
Organitza: Comissió d’activitats de la Cosa Nostra
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1

CONTES A LA MÀ: CONTES GELATS
18 h
A càrrec de Gina Clotet
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys
Cal recollir número per accedir a l’activitat el mateix dia a partir de les 16 h. Places limitades
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
CELEBRACIÓ DEL DIJOUS GRAS
18 h
Animació i activitats variades. Berenar de “traje”: porta una truita elaborada per tu i entraràs al sorteig
d’una cistella de productes de temporada.
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
EL DOCUMENTAL DEL MES: “OUAGA GIRLS”
19 h
Direcció: Theresa Traoré Dahlberg; Burkina Fasso, França, Qatar, Suècia (2017); 83 minuts
VO en francès i mossi, subtitulada en català
Un grup de noies d’Ouagadougou estudia mecànica de l’automòbil en una escola de dones. Mentre passen
per la transició vital cap a la maduresa, en un país que, al igual que elles, travessa per grans canvis, en
aquest cas polítics, ens desvetllen les seves ambicions, pors i alegries.
Organitza: Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
CONFERÈNCIA “HISTÒRIA DE LA MÚSICA CLÀSSICA: LA MÚSICA DEL BARROC”
19 h
Com era la música del barroc? En aquesta sessió es parlarà de les seves característiques i formes musicals a
través de l’obra de tres grans compositors: Vivaldi, Haendel i Bach.
Cicle dirigit a persones a qui agradi la música clàssica, encara que no tinguin coneixements musicals
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, component del grup Remor de Mar i conferenciant
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Exposicions
“DONES VIATGERES”
Del 25 de febrer al 15 de març. Presentació el 4 de març, a les 19 h
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
“CÒMICS CONTRA EL MASCLISME”
Del 27 de febrer al 13 de març
Especialment adreçada al públic adolescent i jove, ens apropa a la construcció dels estereotips de gènere i
al paper de les representacions culturals en la reproducció i/o eradicació de la violència masclista.
Exposició produïda per la Regidoria de Feminismes i LGTBI
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6
“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

“DATE UNA HUERTA”
Fins al 23 de febrer
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
“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
“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
“50 FOTOS DE PRESS”
Fins al 30 de març
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”
Fins al 30 de març
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”
Fins 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.
A càrrec de l’Institut Català de les Dones
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
Concursos
CONVOCATÒRIA “CONCURS DE MICRORELATS DEL CASAL DE BARRI PROSPERITAT”
Fins al 17 d’abril
1 Textos: temàtica lliure. L’extensió ha de tenir un mínim de 4 paraules i un màxim de 222.
2 Premis: 1r premi 100 €. 2n premi 75 €. 3r premi 50 €
3 Lliurament de premis: 26 d’abril a les 20 h
Els treballs es poden fer arribar a difusio@casalprospe.org
Bases completes a https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-2019
CONVOCATÒRIA “20è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS”
Fins al 18 de maig
Hi ha dues categories: una per a nois i noies de 9 a 15 anys, i una per a majors de 16 anys.
Consulteu les bases del concurs, els premis i la resta d’activitats a la difusió específica i al web
http://canverdaguer.com/images/2019/Bases-20-Concurs-Comic-NB-2019_final.pdf
Entrega de treballs a Can Verdaguer, l’Espai Jove Garcilaso i el Casal de Joves Palau Alòs
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer
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

